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E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2010.augusztus 30-i ülésére


Szeghalom Város Önkormányzat


2010.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről


Tisztelt Képviselő-testület!


Az önkormányzat 2010.évi költségvetésének félévi teljesítéséről, az önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről az alábbiak szerint adunk tájékoztatást:


A 2010. évi költségvetés módosított főösszege:  2.685.715 ezer Ft.


Az eredeti költségvetés főösszegéhez képest a növekedés 259.997 ezer Ft,
melyből  jelentősebb  tételek:  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  intézmények 
pénzmaradványai  (171.564  eFt),  központosított  állami  hozzájárulások-keresetkiegészítés 
(41.757 Ft), pályázati források (bölcsődefelújítási pályázat – 17.970 eFt), esélyegyenlőségi és 
Új Tudás program (4.233 eFt), nyári gyermekétkeztetés támogatása (2.957 eFt), országgyűlési 
képviselő-választáshoz kapott pénzeszköz (2.075 eFt).
 


A  bevételeket  és a  kiadásokat  az  1.számú,  az  intézményi  szintű részletezést  a  2.számú és 
3.számú melléklet mutatja be.


A  Polgármesteri  Hivatal  szakfeladatonkénti  kiadásainak  előirányzata  és  teljesülése a 
4.sz.mellékletben kísérhetők nyomon.


A támogatásokról és szociálpolitikai kiadásokról az 5. és 5/a sz., a felhalmozási kiadásokról 
a 6. 8 .és 8/a.sz.,  az intézmények finanszírozásáról a 7.számú melléklet nyújt tájékoztatást. 







A BEVÉTELEK ALAKULÁSA
A  bevételek  2.685.715  eFt-ra  módosított  előirányzata  50,7  %-ra  teljesült  (pénzforgalmi 
szemléletben 51,1 %-ra). 


Adatok: ezer Ft, ill. %


Megnevezés 2009. 
I.félévi telj.


2010.mód.
előirányzat


2010. 
I.félévi telj.


Index
2010.I.félév/mód.ei.


I. Saját bevétel 186.074 335.398 211.006 62,9
- ebből: helyi adó + 
pótlék


107.010 228.000 109.347 48,0


II. Átengedett bevételek 182.772 360.035 168.648  46,8
Ebből : gépjárműadó 35.411 85.000 40.207 47,3


III. Áll. hozzájárulások, 
támogat. 


700.496 1.257.956 636.705 50,6


IV. Tám.ért. pénzeszköz 50.209 105.021 47.108 44,8
- ebből működési 
célú


48.738 61.373 33.677 54,9


- ebből felhalm.célú 1.471 43.648 13.431 30,8


V. Felhalmozási bev. 7.128 63.000 11.341 18,0


VI. Visszatérülések 2.384 2.000 10.541 527,1


Pénzforgalmi 
bevételek:


1.129.064 2.123.410 1.085.348 51,1


VII. Előző évi 
pénzmaradvány


257.519 362.305 324.473 89,6


VIII. Finansz.bevételek 898.032     200.000 -46.916 -
BEVÉTELEK 
MINDÖSSZESEN.: 2.284.615 2.685.715 1.362.905 50,7


A saját bevételek alakulása


Az intézmények működési, egyéb sajátos és helyi adóbevételei önkormányzati szinten 
meghaladják a  62 %-ot, ezen belül az intézmények közötti működési bevételek tekintetében a 
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szórás igen nagy (94 és 29 % a két szélsőérték). A magasabb teljesítés elsősorban a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolára, a Polgármesteri Hivatalra és a 
Tűzoltó-parancsnokságra vonatkozik. Az időarányosat jelentősen meghaladó teljesítésekhez a 
II.félévben várható az előirányzatok módosítása. 


A helyi (iparűzési és építmény) adóbevételek fontos szerepet játszanak az önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában és likviditási stabilitásában; a teljesülés 48 %-os.


Az állami hozzájárulások és támogatások között szerepeltetjük a személyi jövedelemadó 
normatív, lakosságszám és feladatmutatók szerinti hányadát, valamint a kötött felhasználású 
(közoktatás, szociális feladatok ellátása, önkormányzati tűzoltóság működtetése) és a 
központosított támogatásokat. 
Megállapítható, hogy a teljesítés időarányos.


A támogatásértékű  bevételek közül a működési célúak között szerepeltetjük az OEP 
finanszírozás mellett a Munkaügyi Központon keresztül a közhasznú foglalkoztatáshoz 
nyújtott támogatást, a mozgáskorlátozottaknak és az iskolatej beszerzéshez nyújtott 
támogatásokat. A teljesítés az időarányosnak megfelelő.


A   felhalmozási célúak   között legjelentősebb az államháztartáson belülről származó 
pénzeszközátvétel, mely a  beruházások-felújítások pályázati forrásait takarja (Somogyi-
Bacsó utcák rekonstrukciója, ÁROP-szervezetfejlesztés, Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpárút 
építés, otthonteremtési támogatás). 


A felhalmozási bevételek alakulása:


Az Önkormányzat felhalmozási bevételei féléves szinten a módosított előirányzat mindössze 
18,0 %-át érik el, az alábbiak szerint:


PAG-SZESZI- pe.átvétel      9.476 eFt
Önkormányzati lakás értékesítés                465 eFt
Lakossági befizetések: 1.400 eFt


A kedvezőtlen ingatlanpiaci helyzet miatt továbbra sem sikerült értékesíteni a két eladásra 
szánt, használaton kívüli ingatlanunkat.


A kiegészítések, visszatérülések jogcímen a 2009.évi normatíva elszámolás során az 
önkormányzatot megillető 7.922 eFt-ot, és a 2.619 eFt kölcsönök megtérülését tartjuk 
nyilván. 


Mint a táblázatból látszik, a 200.000 eFt-os hitelkeret felhasználására nem került sor.
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A KIADÁSOK ALAKULÁSA


Az éves módosított előirányzathoz képest a kiadások 39,9 %-ban (pénzforgalmi szemléletben 
40,5 %-ban) teljesültek. 
A kiemelt előirányzatok közül mind a működési, mind a felhalmozási kiadások teljesülése 50 
% alatti.


Adatok: ezer Ft, ill. %


Megnevezés 2009. 
I.félévi telj.


2010.mód.
előirányzat


2010. 
I.félévi  


telj.


Index
2010.I.félév/mód.ei.


I. Személyi juttatások 443.816 994.455 462.968 46,6


II. Járulékok 135.924 256.272 118.499 46,2


III. Dologi jellegű 
kiadások, ell.p.beli 
jutt.


230.974 469.169 189.210 40,3


IV. Társ.és 
szoc.pol.kiadások


95.818 255.646 110.376 43,2


V. Átadott pénze. és tám. 10.511 20.231 14.835 73,3


VI. Felhalmozási kiadások 59.225 518.815 190.680 36,8


Felhalm.célú 
kölcsönnyújt.


131 6.000 53 0,9


Általános tartalék - 14.080 - -
Felhalm.céltartalék - 151.047 - -


VII. Pénzforgalmi 
kiadások


976.399 2.685.715 1.086.622 40,5


VIII. Finanszírozási 
kiadások


988.111 - -15.240 -


KIADÁSOK 
MINDÖSSZ.:


1.964.510 2.685.715 1.071.382 39,9


Mind a személyi juttatásokról, mind a járulékokról megállapítható hogy teljesülésük 46 %.


A dologi kiadások önkormányzati szinten kedvezően alakultak, alig haladják meg a 40 %-ot, 
bár az intézmények összehasonlításában kisebb szórás figyelhető meg. Meg kell jegyezni, 
hogy a közös gázbeszerzési szolgáltató részére a fordulónapon (2010.június 30.) kerültek 
megküldésre a záróadatok, így a gázfogyasztási költségek torz képet mutatnak. Ugyanakkor 
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időarányoshoz képest kedvezően alakultak mind a készletbeszerzések, mind a szolgáltatások 
igénybevétele, ennek következtében az ÁFA kiadások sem érik el az 50 %-ot. A beszámoló 
adataiból látszik, hogy elmaradt az ingatlanértékesítés, ennek következtében nem merült fel 
ÁFA befizetési kötelezettségünk sem, illetve a betervezett hitelkamat kapcsán sem merült fel 
kiadásunk. 


A társadalom és szociálpolitikai kiadások 43,2 %-os teljesülése az időarányosat nem éri el. 
Egyes jogcímeknél a folyósítás az év III. és IV. negyedévére korlátozódik majd (főiskolások 
támogatása és a BURSA folyósítása, fűtési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás).


A támogatások, átadott pénzeszközök  esetében a működési célú pénzeszköz átadás 
esetében a teljesülés 73,3 %, (a sport- és civil szervezetek részére likviditási ütemtervüknek 
megfelelően folyósítottuk a támogatásokat) .


A felhalmozási kiadásokat a 6., a 8 .és a 8/a mellékletek tartalmazzák.
A táblázatok teljes körűen mutatják be (mérlegszerűen és teljesítési adatokkal) azokat a 
projektelemeket, amelyeknek megvalósítását a Képviselő-testület a 2010.évi költségvetésben 
meghatározta. A teljesülés kapcsán megjegyezzük, hogy a hazai forrásból finanszírozott 
projektek a beszámoló készítéséig mind műszakilag, mind pénzügyileg lezárultak; ezzel 
párhuzamosan indult be a Városközpont rekonstrukció, műszakilag magasabb, pénzügyileg 
alacsonyabb teljesítési százalékot elérve.


Az intézmények finanszírozásáról a 7.sz. mellékletben adunk tájékoztatást.


Tisztelt Képviselő-testület!


A beszámolóban azokra a tételekre helyeztük a hangsúlyt, amelyek a költségvetés teljesülése 
szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. Természetesen az előterjesztés mellékletei 
mélységében adnak számot az I. félév gazdálkodásáról.


Az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg stabil, likviditási gondjaink nincsenek.


Kérjük Önöket, vitassák meg a beszámolót, javaslataikkal segítsék a II. félév munkáját, ezt 
követően pedig fogadják el a határozati javaslatot a 2010. I. félévi gazdálkodásról.


Szeghalom, 2010. augusztus 17.


Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester          címzetes főjegyző
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Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba 


2010


HELYI TANTERV


Gépészet SZAKMACSOPORT


Hegesztő SZAKMA


(2 + 2 év)


ÉRVÉNYES: 2010-től


I. Általános irányelvek


1. A képzés szabályozásának jogi háttere


A központi program


– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, – a szakképzésröl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, – a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,


valamint


a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékröl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje


a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl, valamint a térségi integrált szakképzö központ tanácsadó testületéröl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,


az iskolai rendszerü szakképzésben részt vevö tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet,


a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéröl szóló módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,


a 31 521 11 0000 00 00 Hegesztö szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelös miniszteri rendelet


alapján készült.


A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzö intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közremüködö gazdálkodó szervezet igényeit.


A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési idöre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzö intézmény fenntartója hagyja jóvá.


2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:
Hegesztő


Szakképesítések köre: Szakképesítés-elágazások:
nincsenek


Hozzárendelt FEOR szám:
7425


Szakképzési évfolyamok száma:
2


Elmélet aránya:
30 %


Gyakorlat aránya:
70 %


(Az elmélet/gyakorlat arány az „elörehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van


Idötartama (évben vagy félévben):
1 év


Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhetö


Ha szervezhetö, mikor:
3. félév után


3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek


Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkezö pedagógus és egyéb szakember láthatja el.


Tárgyi feltételek


A szakmai elmélet oktatását és a szakképzö iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzö iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:


– szaktanterem – tanműhely


– kisüzemi termelőhely


– tanterem – mérőszoba


A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.


A tanulószerzödés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzö iskola bevonásával – ellenörzi.


Az illetékes területi gazdasági kamara ellenörzésijoga kiterjed a szakképzö iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenörzésére is.


4. A tanulók felvételének feltételei


A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:


Iskolai elöképzettség:


Szakmai elöképzettség:


Elöírt gyakorlat:


Elérhetö kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:


5. A szakképesítés munkaterülete



a képzés megkezdhetö a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében
a
gépészet
szakmacsoportra


meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is


Vagy


nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség


- - - nem szükségesek


nem szükségesek


szükséges


A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:


A munkakör, foglalkozás


		FEOR száma

		FEOR megnevezése



		7425

		Hegesztö, lángvágó





A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


Elvégzi az adminisztrációs feladatokat


Ellenörzi a munkaterületet Elökészíti a munkadarabot Beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket


Elvégzi a hegesztést


Elvégzi a vágást


Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat


		

		

		

		

		

		A szakképesítéssel rokon szakképesítések



		

		azonosító száma

		

		

		megnevezése



		31

		582 10

		0000

		00

		00

		

		Épületlakatos



		31

		521 25

		0000

		00

		00

		

		Szerkezetlakatos





6. A képzés célja


A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzöbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.


A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).


7. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Környezetvédelmi ismeretek


A Tüzvédelmi ismeretek


A Munkabiztonsági ismeretek


A Tüzoltó berendezések, eszközök A Tüzkár bejelentése


A Elsösegélynyújtási ismeretek


C Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3
Információforrások kezelése


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


4
Elsösegélynyújtás


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:

ÁttekintO képesség

Figyelem-összpontosítás

RendszerezO képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elOvigyázatosság Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Kiválasztja, ellenOrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérOeszközöket,
védOfelszereléseket

Egyszerii gépészeti miiszaki rajzokat készít

Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, védOfelszereléseket


ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelOt

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Közremiiködik a minOségbiztosítási feladatok megvalósításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata


A Gyártási utasítások értelmezése


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


C Mérési utasítás


B Mértékegységek


C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai C Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai C Ipari anyagok villamos tulajdonságai


C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai C Ipari anyagok egyéb jellemzöi


D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik


C Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira C Szabványos ipari vasötvözetek


C Szabványos könnyüfém ötvözetek C Szabványos színesfém ötvözetek


B Müszaki mérés eszközeinek ismerete


B Hosszméretek mérése és ellenörzése B Szögek mérése és ellenörzése


B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


B
Elörajzolás


C
Reszelés, fürészelés, köszörülés


C Élkiképzés


B Képlékenyalakítás


B
Hajlítás


B Nyújtás


B Egyengetés


B Kézi és kisgépes forgácsolás


B Minöségbiztosítási alapismeretek


A Érintésvédelmi alapismeretek


A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


B Szabványhasználati ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


3
Köznyelvi beszédkészség


3
Információforrások kezelése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


2
Gépészeti alkatrészrajz készítése


3
Szabadkézi vázlatkészítés


2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3
Müszaki táblázatok kezelése


4 Gépipari méröeszközök használata


5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3 Egyéb méröeszközök használata


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat Térlátás


Szabálykövetés Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Figyelemmegosztás


Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Rendszerezö képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Körültekintés, elövigyázatosság


Tervezési képesség


Absztrakt gondolkodás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0239-06 Hegesztő alapfeladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi elöírásokat


Szemrevételezi a munkaterületet


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét


Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését


Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat


Kiválasztja a megfelelO elektródát, égOszárat, illetve huzalt WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elOmelegítést végez WPS alapján beazonosítja az anyagokat

EllenOrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) Bekapcsolja az elszívó- és szfirOberendezést

ÁllapotjelzO miiszerek jelzéseit értékeli

Egyszeril vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg

Beállítja a WPS szerinti paramétereket

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot

Megtisztítja a felületet

Termikus vágásokat végez

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint

Folyamatos minOségellenOrzést végez

Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint

Zárt, sziik térben végzi munkáját

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezésérOl Letakarítja a munkaterületet

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszeril tárolásáról Kiüríti a szfirOberendezések gyajtOtartályait

Tulaj dons ágprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

· Ábrázolási módok

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata

C Anyagok, segédanyagok


· Az anyagok tulajdonságai

· Fémes anyagok rendszerezése

· Fémtani alapismeretek

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre C Ipari vasötvözetek hOkezelése

C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése C Könnyüfémek és ötvözeteik hOkezelése

A HegesztOgázok


B Gázhegesztés hozaganyagai

B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai

· Anyagvizsgálatok


B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete

B MérOeszközök


A GázhegesztO-berendezések és kezelése

A Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése

B Hegesztéstechnológiák


C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez

B ElOrajzolás

C
Reszelés, filrészelés, köszörülés

C Élkiképzés

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

A HegesztOláng használata

A HegesztOberendezések használata

A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata

B Hibajavítások végzése

B Biztonságtechnika

A Gázhegesztés biztonságtechnikája A Ívhegesztés biztonságtechnikája

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása A Ívhegesztés környezetkárosító hatása A Tilzoltó berendezések, eszközök

A Hegesztés befejezésének tilzvédelmi elOírásai

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1
Elemi szintil számítógéphasználat

3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3
Gépészeti rajz készítése

4 Diagramok olvasása, értelmezése

4
Hegesztési jelképek értelmezése

3
Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök

5 ÁllapotjelzO mérOeszközök

5
SzerelO kéziszerszámok

5
Befogó, rögzítO eszközök

5
Munkavédelmi, tilzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi

5
Termikus vágás berendezései, eszközei

5
Gázhegesztés berendezései, eszközei

5
Ívhegesztés berendezései, eszközei

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
HOkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
Varratképzés vízszintes helyzetekben

Személyes kompetenciák:

Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Egyedüllét türése


Társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás


A környezet tisztántartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0240-06 Hegesztő feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Méretre szabja a munkadarabot


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Lesalakolja a füzövarratokat


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben


Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket


Felhegeszti a kifutólemezeket


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


WPS szerinti próbahegesztést végez


A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat)

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

Eltávolítja a salakot és a fröcskölOdéseket ívhegesztés esetén

EllenOrzi a hálózatot

Kiválasztja a hegesztOgépet

Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez

Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz

EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint

Beállítja a polaritást és a paramétereket

Leföldeli a berendezést szükség szerint

Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést

Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót

A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra

Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást EllenOrzi a palackszelepeket

Felszereli a nyomáscsökkentOket

Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz

Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat

EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát

Szivárgáspróbát végez

Beállítja az üzemi nyomást

Palackcserét végez

Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést

Beállítja a vágás paraméterrendszerét

Felveszi és rendeltetésszerien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket Elkészíti a lemeztervet

Elindítja gépet és elvégzi a vágást

Felügyeli a vágási folyamatot

ElOkészíti a következO vágási programot

Eltávolítja a kész munkadarabokat

Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot

Leszedi a maradék anyagot

Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait

Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyajtO ládát

Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál

Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát

Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén

Elvégzi a vágási miiveletet

Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét

Szükségszerien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket

Általános minOségi hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Huzalt cserél

Általános minOségi hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit

Betölti és beállítja a kezelőszoftvert Kitölti a fedOporszárítási naplót

Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport

Általános minOségil hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással

Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét

Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)

Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét

Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást

Inicializál és pályaellenOrzést végez Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket

Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez

Kiválasztja a vágási paramétereket Letakarítja a hegesztO-, vágógépet Kitölti a gépnaplót

EllenOrzi a beszállási engedély meglétét Elkészíti a varrattérképet

Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását

A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl

Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót

Kitölti a munkalapot

Anyagjegyzéket vezet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

· Ábrázolási módok

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Milszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata

C Milveleti terv készítése

B Anyagok, segédanyagok ismerete

· Az anyagok tulajdonságai

· Fémes anyagok rendszerezése

· Fémtani alapismeretek

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyilfémötvözetek és tulajdonságaik C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre C Ipari vasötvözetek hOkezelése

C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése

C Könnyifémek és ötvözeteik hOkezelése

A HegesztOgázok használata

B Gázhegesztés hozaganyagai

B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai

B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai

B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai

B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

D Anyagvizsgálatok ismerete

B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete

B MérOeszközök használata

A Lángvágás berendezései, eszközei A Plazmavágás berendezései, eszközei

A Egyéb vágóberendezések


A GázhegesztO-berendezések és kezelésük

A Fedett ívi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük

A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük

A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük

A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


B Hegesztéstechnológiák

C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez

B ElOrajzolás

C
Reszelés, firészelés, köszörülés

C Élkiképzés

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

A HegesztOláng


A Lángvágás technológiája

A Plazmavágás technológiája

A Egyéb vágási technológiák

B
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata

A HegesztOberendezések használata

A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Fedett ívi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

B Lángforrasztás

B Termikus szórás

A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata

B Hibajavítások végzése

B Biztonságtechnika

A Gázhegesztés biztonságtechnikája

A Az ívhegesztés biztonságtechnikája

A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása

A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása

A Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása

A Tüzoltó berendezések, eszközök

A Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1
Elemi szintü számítógéphasználat

4 Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje

3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3
Gépészeti rajz készítése

4 Diagramok olvasása, értelmezése

4 Hegesztési jelképek értelmezése

3
Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök

5 Állapotjelzö méröeszközök

5
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Befogó, rögzítö eszközök

4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek

4 Kéziforgácsoló szerszámok

5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi

4 Alakító kéziszerszámok

5
Termikus vágás berendezései, eszközei

5
Gázhegesztés berendezései, eszközei

5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei

4
Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
Varratképzés vízszintes helyzetekben

Személyes kompetenciák: Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


A környezet tisztántartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


		9. évfolyam

		

		

		

		Összesen:

		Heti óraszámok



		

		Tantárgy megnevezése

		Elmélet

		Gyakorlat

		

		Elmélet

		Gyakorlat



		1.

		Mérések egyszerű mérő eszközökkel

		0

		37

		37

		

		1



		2.

		Műszaki ábrázolások alapjai

		37

		0

		37

		1

		



		3.

		Előrajzolás síkban

		0

		18

		18

		

		0.5



		4.

		Anyagok

		37

		0

		37

		1

		



		5.

		Anyag megmunkálások I.

		0

		64

		64

		

		2



		6.

		Anyagmegmunkálások II.

		0

		74

		74

		

		2



		7.

		Kötések létesítése

		0

		18

		Mindösszesen:

		

		0.5



		

		Összesen

		74

		211

		285

		2

		6





Szakmai alapozás 9 évfolyam


Mérések egyszerű mérőeszközökkel 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		A mérés fogalma,


szabványosítás,


az SI-mértékegységrendszer.




		Mérési alapfogalmak,


mérési hibalehetőségek,


hibák.


SI-mértékegységrendszer.



		Csoportos, páros


tevékenységek.


Projektfeladat készítése.



		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni


a szabványosítás


jelentőségét,


– a mérési


alapismereteket,


– az SI-mértékegységrendszert

és alapegységeit,


– meghatározni a hibáit.



		Hosszúságmérés.


Szögmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök:


– mérőszalag,


– tolómérő,


– mikrométer.




		A tanulók


hosszúságbecslési


képességének fejlesztése,


a mérési ismeretek


erősítése, hosszúságmérő


eszközök biztonságos


használatának gyakorlása.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


A tanulók otthonában


és környezetében


különböző méretek


meghatározása.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Megfelelő mérési


pontosságú mérőeszköz


kiválasztása.


Várható értékek


becsléssel történő


megállapítása, annak


gyakorlása.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hosszúság SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges, megfelelő


mérési pontosságú


eszközöket


kiválasztani,


– a hosszúságés


szögmérő


eszközöket


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Területmérés.


SI-mértékegységek.


Területszámítás.

		A tanulók területbecslési


képességének fejlesztése,


a területmérés és számítás


begyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.


Alapterületek (tanműhely,


iskolaudvar,


lakásméretek,


tárolószekrények, polcok


stb.) mérése, számítása.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a terület SI alapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a hosszúságmérő


eszközöket


használni,


– hosszúságadatokból


egyszerű idomok,


felületek felszínét


meghatározni,


– a feladat


elvégzéséhez


szükséges


számításokat


alkalmazni.



		Tömegmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök.




		A tanulók tömegbecslési


képességének fejlesztése,


a tömegmérés és számítás


begyakorlása,


mértékegységek biztos


átváltása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a tömeg SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges megfelelő


mérőeszközöket


kiválasztani,


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Hőmérsékletmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(mikrométer, higanyos


és hőelemes hőmérő).




		A hőmérsékletmérés


gyakorlása,


eszközhasználati


készségfejlesztés.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


Mérőeszközök mérési


tartományának


ismertetése.


Projektfeladat készítése.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hőmérséklet


fogalmát alkalmazni,


– egyszerű hőmérők


mérési elveit


ismertetni,


– hőmérsékletet mérni.



		Időmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(stopperóra).

		Az időmérő eszközök


használatának gyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– az időmérő


eszközöket


használni,


időtartamokat,


időintervallumokat


megbecsülni.





A műszaki ábrázolások alapjai 

Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolások alapjai

37 óra


A tanulók fegyelmezett


munkavégzésre nevelése.


A rajzeszközök


és mérőeszközök pontos


használata.


Gondos és esztétikus


munkavégzésre nevelés.


Tanári bemutatás


és magyarázat alapján


jegyzetkészítés.




		A műszaki dokumentáció


és a szabvány fogalma.


A műszaki dokumentáció


általános előírásai.


A mértékegységek,


névleges és tényleges


méret.


Mérési gyakorlatok:


hosszúságmérés


mérőszalaggal,


tolómérővel,


mikrométerrel.


Ellenőrző eszközök


használata: derékszög,


acél- és más vonalzók,


szögellenőrző eszközök.


Rajzlapok méretei,


méretarány, feliratmező,


darabjegyzék, vonalfajták,


méretmegadás,


szabványírás.


Rajzeszközök használata,


rajzok készítése (papíron


és munkadarabon).




		A munkahely rendjét,


a fontosabb


munkavédelmi


és tűzrendészeti oktatás


szabályait munkanaplóba,


jegyzetfüzetbe leírják.


Megismerkednek


a műszaki dokumentáció


általános előírásaival.


Gyakorolják a fontosabb


mértékegységeket és azok


átszámítását


prefixumokkal.


Felmérő dolgozatot írnak,


és azt kiértékelik.


Hosszúságmérési


gyakorlatokat végeznek,


különféle hosszmérő


eszközökkel.


Ismerkednek az ellenőrző


eszközökkel


és használatukat


gyakorolják.


Rajzeszközökkel


ismerkednek


és gyakorolják azok


használatát


Vázlatkészítés


gyakorlásával


megtanulják a rajzlapok


méreteit,


a méretarányokat stb.

		– A tanulók be tudják


tartani


a munkavédelmi


és tűzrendészeti


előírásokat.


– Tudják alkalmazni


a műszaki


dokumentáció


általános előírásait.


– A tanulók képesek


alkalmazni az SI


alapmértékegységeit


és azok kisebb


és nagyobb értékeit


prefixumokkal


átszámítani.


– Tudnak


mérőszalaggal mmpontossággal,


tolómérővel


0,05 mm pontossággal


mérni.


– Tudják használni az


ellenőrző


eszközöket.


– Tudják


a rajzeszközöket


használni, ismerik


a rajzlapméreteket,


a kicsinyítést


és nagyítást.


– El tudják készíteni


a feliratmezőt,


a darabjegyzéket,


tudnak méreteket


helyesen megadni.





 Előrajzolás a síkban

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Előrajzolás a síkban 


18 óra




		Előrajzolás a síkban.


Mérő- és rajzolóeszközök.




		Csoportos, páros és egyedi


tevékenységek.


Előrajzolási műveletek


alumínium- vagy


acéllemezre.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzoló és jelölőeszközöket,


– a megadott


paraméterek alapján


pontos előrajzolási


munkákat végezni,


– az előrajzolás


Helyességét és pontosságát


Ellenőrizni.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.






		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Anyagmegmunkálások I. 64 óra

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások I. 



		Fémek és műanyagok


alakítása I.


Darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás, faragás, vésés.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek


alumínium-, réz- vagy


acéllemezzel.


Lemezmunkák.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


eszközöket,


szerszámokat,


– a darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás során


pontos,


balesetmentes,


szakszerű munkát


végezni.



		

		Fémek és műanyagok


alakítása II. A képlékenység,


alakváltozás fogalma.


A képlékenyalakítás típusai: nyújtás,


egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás.


Melegítés, hőre lágyuló


műanyagok.


Alakítószerszámok és eszközök.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek.

		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani a szükséges


eszközöket, szerszámokat,


– a képlékenység, alakváltozás,


nyújtás, egyengetés,


hajlítás, szegés,


domborítás fogalmát


ismertetni,


– az alakítási műveleteket


pontosan,


balesetmentesen


szakszerűen végezni,


– elkészíteni egy


önálló produktumot,


amely az érdeklődési


területükhöz


kapcsolódik.







Anyagmegmunkálások II. 74 óra

 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások II. 


74 óra



		Mérés, ellenőrzés.


A mérés eszközei.


Jelölőeszközök.




		Megfigyelés,


tanulmányozás, mérés.


Munkaműveletek önálló


elvégeztetése




		képesek:


– kiválasztani a feladat


elvégzéséhez


szükséges


eszközöket,


– a minőségi


követelményeknek


eleget tenni.



		

		Síkmértani szerkesztések.


Térelemek.




		Megfigyelés,


szerkesztések, értékelés.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzolóés


jelölőeszközöket,


– az előrajzolást


szakszerűen


elvégezni,


– a saját munkájukat


elemezni, korrigálni,


az eredményeket


ellenőrizni, értékelni.






		

		A forgácsolás elmélete


és gyakorlata.


A forgácsolás szerszámai, eszközei.

Balesetmentes munkavégzés.




		Megfigyelés, megbeszélés.




		A tanulók legyenek képesek:

– kiválasztani


a feladathoz megfelelő

eszközöket,


– a faragás, vésés,


fűrészelés, reszelés,


fúrás, süllyesztés,


forgácsolás műveleteit


önállóan elvégezni

– információkat


értelmezni,


következtetéseket


megfogalmazni.






		

		Kötések, kötési módok.


Oldható és nem oldható


kötésmódok.


A kézi menetkészítés


eszközei.


Forrasztások,


lágyforrasztás.




		Megfigyelés, kipróbálás,


gyakorlás.




		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni a kötési


módokat,


– felsorolni gyakorlati


alkalmazásaikat,


– a kézi menetvágás,


menetfúrás


műveleteit önállóan


elvégezni,


– alkatrészeket panelba


be- és kiforrasztani,


– fogalmakat alkotni


közvetlen


tapasztalatok alapján,


– a szükséges


védőeszközöket


rendeltetésszerűen


alkalmazni.





Kötések készítése 18 óra


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Kötések készítése 


18 óra



		Oldható és nem oldható


kötések.




		Kötések készítése:


– a különféle


kötésmódok


csoportosítása,


bemutatása,


– oldható és oldhatatlan


kötések készítése,


– egyszerű csőhálózat


kiépítése




		A tanulók legyenek


képesek:


– a tanult


Munkafogásokat a

műveleti utasítás


szerint elvégezni,


– alkalmazni


a munkahelyre


vonatkozó szakmai


előírásokat,


– ügyelni


a megmunkáló


eszközök


rendeltetésszerű


használatára


és alkalmazására,


– a tanult


Munkafogásokat a

műveleti utasítás


szerint elvégezni.





		10. évfolyam

		

		Éves óraszámok

		

		Összesen

		Heti óraszámok



		

		Tantárgy megnevezése

		Elmélet

		Gyakorlat

		

		Elmélet

		Gyakorlat



		1.

		Műszaki ábrázolások

		74

		0

		

		2

		0



		2.

		Lemezalakítási módok

		74

		0

		

		2

		0



		3.

		Előrajzolás térben

		0

		37

		

		

		1



		4.

		Fémek alakítása,


(kézi forgácsolás és forgácsnélküli alakítások)

		0

		74

		

		

		2



		5.

		Hegesztéssel létrehozható fémipari kötések

		0

		74

		

		

		2



		

		

		

		

		Mindösszesen:

		

		



		

		Összesen

		148

		185

		333

		4

		5





Szakmai alapozás 10. évfolyam

Műszaki ábrázolás


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolás


74 óra

		Metszeti ábrázolás


Egyszerű és összetett


metszete




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Egyszerű testek


ábrázolása metszetben,


füzetben és A/4-es


rajzlapon, projektfeladat


Forgástestek ábrázolása


félvetületben, félnézet-félmetszetben.

füzetben és


A/4-es rajzlapon


Lépcsős metszetek


alkalmazása


csoportmunkában


Differenciált feladatok.

		A tanulók legyenek


képesek:


− a metszeteket


rendszerezni,


− jelrendszerüket


ismertetni,


szerkesztési


feladatokat elvégezni,


− különbséget tenni


metszet és szelvény


között,


− alkatrészt összetett


metszetben ábrázolni.






		

		Méretmegadás elemei,


mérethálózat felépítése


Rajzi szabályok




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Bázisméretek,


szerkesztési és


technológiai bázisok


megválasztása, indoklása.

		A tanulók legyenek


képesek:


− szabvány szerinti,


megfelelő


méretelosztású


méretezett rajzot


készíteni,


− alkalmazni a


különleges


méretmegadások


szabályait,


− alkalmazni a


bázisméreteket, a


szerkesztési és


technológiai


bázisokat.



		

		Alkatrészrajz, műhelyrajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Alkatrészrajzok készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


méretezett rajzot


készíteni.






		

		Összeállítási rajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Összeállítási rajz


készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− helyesen értelmezni


az összeállítási rajz


fogalmát,


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


összeállítási rajzot


készíteni.








Lemezalakítási módok 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Lemezalakítási módok 74 óra



		Statika


Erőrendszerek


Síkbeli erőrendszerek


Egyensúly fogalma,


annak biztosítása.


Az erő és erőrendszerek


fogalma, jelölése,


jellemzőinek ismerete.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb


szerkesztések és


számítási feladatok


végzése




		A tanulók legyenek


képesek:


− egyéb tantárgyakban


szerzett ismereteiket


hasznosítani,


− az erőt ábrázolni,


összetevőkre bontani,


erők eredőjét


meghatározni,


− az erő nyomatékát


meghatározni,


− ismertetni az erő


jelét, mértékegységeit


és az eredő erő


kiszámításának


módját.



		

		Tartók statikája


Egyszerű és konzolos


Tartó fogalma. 

A tartó reakció erőinek meghatározása számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.


Nyíróerő ábra szerkesztése.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− kéttámaszú tartók


reakcióerőit,


veszélyes


keresztmetszetét,


maximális hajlító


nyomatékát


meghatározni.






		

		Terhelési módok


Egyszerű igénybevételek


Húzott és hengerelt


acélok alkalmazása


Egyszerűbb


acélszerkezetek


Csőszerkezetek elemei


Csőhajlítási eljárások


Képlékenyalakítási


eljárások:


− kovácsolás és sajtolás


− hengerlés


− huzal-, rúd- és


csőhúzás


− mélyhúzás.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni és


ismertetni az


egyszerű


igénybevételeket,


− acélszerkezetek,


csőszerkezetek


igénybevételeit


felismerni, ismertetni,


− acélcsöveket adott


sugárral meghajlítani,


− ismertetni a


képlékenyalakítás


lényegét.





Előrajzolás térben 

Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 1 óra, Gyakorlati óraszám: 37 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Előrajzolás térben 

37 óra

		Mérés, ellenőrzés


Mérés eszközei


Jelölőeszközök.



		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Előrajzolási műveletek


alumínium vagy acél


munkadarabra




		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a feladat


elvégzéséhez


szükséges


eszközöket,


− a minőségi


követelményeknek


eleget tenni.





		

		Síkmértani szerkesztések.

Előrajzolás a térben.

Térelemek.

		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Előrajzolási műveletek


alumínium vagy acél


munkadarabra.

		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a szükséges


előrajzoló-,


jelölőeszközöket,


− az előrajzolást


szakszerűen


elvégezni,


− a saját munkájukat


elemezni, korrigálni,


eredményeket


ellenőrizni, értékelni.





Fémek alakítása (kézi forgácsolás és forgácsnélküli alakítások)


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Fémipari alapműveletek


Kézi forgácsolási műveletek

74 óra




		Egyszerű lakatosmunkák


Fémipari alapműveletek, darabolás, fűrészelés, reszelés, fúrás


Forgácsolás elmélete és


gyakorlata


Forgácsolás szerszámai,


eszközei


Balesetmentes


Munkavégzés.




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


Alumínium, ill. acél


munkadarabok,


csődarabok alakítása kézi


forgácsolással.

Kézi forgácsoló


műveletek igényes


elsajátítása


Kézi forgácsoló


műveletek gyakorlása.



		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a


feladathoz megfelelő


eszközöket,


− faragás, vésés,


fűrészelés, reszelés,


fúrás, süllyesztés


forgácsolási


műveleteket önállóan


elvégezni,


− információkat


értelmezni,


következtetéseket


megfogalmazni.





Hegesztéssel létrehozható fémipari kötések 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Erőhatással történő fémipari kötési módok

 74 óra




		Kézi elektródás ívhegesztés megismerése és alkalmazása. 


Korszerű inverterrel történő hegesztések.


Védőgázas ívhegesztések megismerése, alklmazása

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban.

		A tanulók legyenek


képesek:






		

		Hőtan, hőhatásra ébredő feszültségek



		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás




		A tanulók legyenek


képesek:


− ismertetni a súrlódás,


az energia, a munka,


a teljesítmény, a


hatásfok megjelenési


formáit,


kiszámításának


módját,


mértékegységét.



		

		

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás




		A tanulók legyenek


képesek:








tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.


Szakmai képzés 11-12. évfolyam


		A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)



		023 9-06

		Hegesztő alapfeladatok



		0240-06

		Hegesztő feladatok



		A tananyagegység



		

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elmélet‑
igényes
gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		1

		113/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok

		70

		44

		0

		114



		2

		113/1.0/0111-06

		Müszaki dokumentációk

		74

		0

		0

		74



		3

		113/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		18

		36

		0

		54



		4

		113/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		54

		0

		160

		214



		5

		113/1.0/0239-06

		Alapfogalmak

		30

		0

		0

		30



		6

		113/2.0/0239-06

		Hegesztési alapismeretek

		84

		0

		0

		84



		7

		113/3.0/0239-06

		Termikusvágás alapismeretei

		4

		0

		0

		4



		8

		113/4.0/0239-06

		Hegesztés befejezô müveletei

		0

		0

		11

		11



		9

		113/1.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás I.

		9

		0

		10

		19



		10

		113/2.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás II

		18

		0

		30

		48



		11

		113/3.0/0240-06

		Gázhegesztés

		27

		0

		180

		207



		12

		113/4.0/0240-06

		Bevontelektródás kézi ívhegesztés

		39

		0

		180

		219



		13

		113/5.0/0240-06

		Volfrámelektródás védôgázas ívhegesztés

		30

		0

		200

		230



		14

		113/6.0/0240-06

		Fogyóelektródás védôgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)

		30

		0

		200

		230



		15

		113/7.0/0240-06

		Egyéb hegesztôeljárás

		30

		0

		112

		142



		16

		113/8.0/0240-06

		Hegesztési feszültségek, alakváltozások

		5

		0

		0

		5



		17

		113/9.0/0240-06

		Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek

		5

		0

		0

		5



		18

		113/10.0/0240-06

		Hegesztett kötések vizsgálata, minôsítése

		10

		0

		0

		10



		Mindösszesen óra:

		537

		80

		1083

		1700





A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,


8/A. A képzés szerkezete


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés ajánlott
időterve 2 szakképző évfolyam esetén


1/1 1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435 Nyári összefüggo szakmai gyakorlat: 160 óra


A szakmai program készítésekor az idotervben feltüntetett szabad sávot kötelezo kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplo kötelezo tananyagegységek idokeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfonöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfeleloen is alkothatók.


2/12. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelôen is alkothatók.


Áttekintő táblázat

		HEGESZTő

		tantárgyak

		évfolyamok

		Össz. Óraszám

		Heti óraszám

		



		

		

		11.

		12.

		

		11.

		12.

		



		Elmélet

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		36




		

		74

		

		1

		



		

		Műszaki dokumentációk

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		74

		

		37

		2

		

		



		

		Alapfogalmak

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Hegesztési alapismeretek

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Termikus vágás

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Gázhegesztés

		

		16

		16

		

		1

		



		

		Bevont elektródás kézi ívhegesztés

		

		32

		32

		1

		

		



		

		Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)

		

		32

		32

		

		1

		



		

		Hegesztéssel kapcsolatos alakvált. és admin.

		

		32

		32

		

		1

		



		

		Egyéb hegesztési eljárások

		

		16

		16

		

		1

		



		

		Geometriai mérések

		

		16

		16

		

		1

		



		

		Szabad sáv:

		

		

		

		

		

		



		

		Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*

		

		64

		64

		

		2

		



		

		Anyagok /szabad sáv terhére /*

		

		32

		32

		1

		

		



		 

		elmélet összesen:

		334

		240

		610

		10

		8

		



		 Elmélet ig. gyakorlat

		Geometriai mérések

		

		64

		64

		

		1

		



		

		 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		36

		32

		32

		

		1

		





		 

		elméletigényes gyakorlat összesen:

		36

		96

		96

		0

		2

		



		Gyakorlat

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		140

		80

		220

		

		

		



		

		Termikus vágás, darabolás

		20

		20

		40

		

		

		



		

		Gázhegesztés

		

		26

		26

		

		

		



		

		Hegesztés befejező műveletei

		20

		

		20

		

		

		



		

		Bevont elektródás kézi ívhegesztés

		110

		140

		250

		

		

		



		

		Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)

		130

		100

		230

		

		

		



		

		Egyéb hegesztési eljárások

		80

		70

		150

		

		

		



		

		az iskola helyi programja   

		

		50

		50

		

		

		



		 

		gyakorlat összesen:

		500

		582

		1082

		

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai gyakorlat összesen:

		

		

		

		

		

		



		 

		összesen:

		

		

		

		

		

		



		 

		Nyári szakmai gyakorlat:

		

		

		

		

		

		



		 

		jelenlegi törvényi óraszám:

		

		

		

		

		

		





. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Modulzáró vizsga eredményes letétele


Iskolai rendszerO szakképzés esetén:


Az utolsó szakképzô évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékO a modulzáró vizsga eredményes letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerO szakképzésben résztvevô vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga


A vizsgázónak az adott vizsgarészhez rendelt táblázat szerint valamennyi feladatot teljesítenie kell


A 0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai


A vizsga akkor értékelhetô, ha


mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm,


a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0244-06 Gázhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhetô, ha


a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0245-06 Volfrámelektródás semleges védôgázas ívhegesztô (TIG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhetô, ha


a meghegesztendő varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0246-06 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhető, ha


a meghegesztendő varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 50%


2. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 Hegesztő alapfeladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 Hegesztő feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 480 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





5. vizsgarész


0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros


hegesztéseknél,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


6. vizsgarész


0244-06 Gázhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm,


– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél,


– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö.


7. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


8. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok




A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül.


9. vizsgarész –


10. vizsgarész –


11. vizsgarész –


12. vizsgarész –


13. vizsgarész –


14. vizsgarész –


15. vizsgarész –


16. vizsgarész –


A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


		1. vizsgarész:

		10



		2. vizsgarész:

		15



		3. vizsgarész:

		20



		4. vizsgarész:

		55





A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 10


2. vizsgarész: 15


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 55


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -


A modulzáró vizsgán készített vizsgadarabok elkészítése és elfogadása feltétele a szakmai vizsgára bocsátásnak.


A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés után az MSZ EN ISO 5817 szabvány C szintjének.


A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minösítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1 vagy az MSZ EN ISO 9606-2 szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO


5817 B, illetve C szinteknek megfelelöen végzi el a minösítési szabványban elöírt vizsgálatok elvégeztetése után.


Amennyiben minösítési tanúsítvány kiadására nincs igény, a vizsgadarabokkal szemben szemrevételezéses vizsgálat után az MSZ EN ISO 5817 szerint C szint a követelmény.


10.
Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok


A beszámítható elözetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Hegesztö szakképesítés képzéséhez beszámítható elözetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.


II. A központi program tananyagegységei


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


		1. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi feladatok

		szk

		113/1.1/0110-06

		0

		44

		0

		114



		

		

		szk

		113/1.2/0110-06

		70

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/1.1/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Tüzoltó berendezések, eszközök A típus Elsösegélynyújtási ismeretek


A típus Tüzkár bejelentése


A típus Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4. szint Elsösegélynyújtás


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési helyszín jellege:


szaktanterem


Képzési idö:


44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tennivalók vészhelyzetben


Tüzvédelmi elöírások.


Teendök tüz esetén.


Tüzoltóberendezések használata


Elsösegélynyújtás


Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt igénylö helyzetek:


- az eszméletlenség


- heveny rosszullétek


- fájdalommal járó kórképek


- belgyógyászati balesetek


- mérgezések


- sérülések


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben


Újraélesztés


Rendkívüli helyzetek dokumentálása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/1.2/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		A típus A típus A típus C típus A típus

		Környezetvédelmi ismeretek Tüzvédelmi ismeretek


Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai


Elsösegélynyújtási ismeretek





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%


Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


szaktanterem


Képzési idö:


70 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem


Munkavédelem célja, alapfogalmai


Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények Tüzvédelem


Tüzveszélyes anyagok.


Tüzveszélyességi osztálybasorolás


Foglalkozás-egészségügy


Természetvédelem


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A védelem jelentösége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek.


A víz


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi. Az ivóvíz minösége. Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A höszennyezés. A közmüolló. A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminöség-védelem szabályozása.


A levegö


A levegöszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyezö gázok és hatásaik.


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. Technológiai lehetöségek.


A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.


A hulladékok


A települési és a termelési hulladék.


A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei. Talajvédelem. Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.


Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása.


Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai


		2. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0111-06

		Műszaki dokumentációk

		szk

		113/1.1/0111-06

		74

		0

		0

		74





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0111-06
Műszaki dokumentációk





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


2. szint


3. szint


2. szint


3. szint 



Információforrások kezelése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Szabadkézi vázlatkészítés


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés 50% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


74 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai alapszabványok


Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés


Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások


Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások


Tűrés, illesztés


Felületi minőség


Jelképes ábrázolások


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás


Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: - fémszerkezetek rajzai


- technológiai rajzok


Rendszerek rajzai


- kapcsolási vázlatok


- villamos rendszerek rajzai


- építészeti rendszerek rajzai


- folyamatábrák és folyamatrendszerek


		3. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		szk

		113/2.1/0111-06

		0

		36

		0

		54



		

		

		szk

		113/2.2/0111-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.1/0111-06
Geometriai mérések





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Mértékegységek


Müszaki mérés eszközeinek ismerete Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépipari méröeszközök használata


3. szint Egyéb méröeszközök használata


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

Alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20%

A képzési helyszín jellege:

Méröszoba

Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel,


		 méröórával. méröórával

		Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel





Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel.

Szögmérések szinuszvonalzóval Külsö kúpok mérése, ellenörzése Belsö kúpok mérése, ellenörzése Mérés méröhasábokkal

Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel

Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával.


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumok készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0111-06
Geometriai mérések elmélete





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Mérési utasítás

B típus Mértékegységek

B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete

B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek mérése és ellenOrzése

B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb mérOeszközök használata

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO képesség

Figyelem-összpontosítás

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

Miszaki rajz értelmezése 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

Miveletek gyakorlása 20%

Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

18 óra elmélet csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése.

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú


mérOeszközökkel.

Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata.


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,


.

alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma

		4. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		szk

		113/3.1/0111-06

		18

		0

		0

		214



		

		

		szk

		113/3.2/0111-06

		18

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.3/0111-06

		18

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.4/0111-06

		0

		0

		18

		



		

		

		szk

		113/3.5/0111-06

		0

		0

		142

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.1/0111-06
Munkabiztonság, minőségvédelem





Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:



Minöségbiztosítási alapismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabadkézi vázlatkészítés


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Figyelem-összpontosítás Tervezési képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%

Rajz értelmezése 30%

Válaszolás írásban mondatszintii kérdésekre 10%

Utólagos szóbeli beszámoló 10%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely Képzési idö:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

- a miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése

- az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata

- az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek


megválasztása

- a különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság

- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre kifejtett hatása

-a gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága

- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.2/0111-06
Anyagjelölések értelmezése





Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Szabványhasználati ismeretek

C típus C típus C típus C típus C típus C típus C típus



Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyüfém ötvözetek


Szabványos színesfém ötvözetek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség


Áttekintö képesség


Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gyakorlati jelentöségü szabványos ötvözetek áttekintése


Az ipari vasötvözetek csoportosítása:


Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira.


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.


A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.


Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/3.3/0111-06





Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus


C típus


D típus



Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb jellemzöi


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hozzárendelt szakmai készségek:


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%


Müszaki rajz értelmezése 25%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%


Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


18 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Anyagkiválasztás


Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)


Az anyagkiválasztás müszaki, gazdasági szempontjai


Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból


A kohászati félkész termékek méretszabványai és müszaki szállítási elöírások folytatása


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.4/0111-06
Előrajzolás





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Síkmértani szerkesztések


B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


B típus Elörajzolás


B típus Képlékenyalakítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi beszédkészség


4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Tervezési képesség


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Térlátás


Kézügyesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Müszaki rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 30% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az elörajzolással szembeni követelmények

Az elörajzolás lépései

· a munkadarab ellenörzése

· a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása,

· a felrajzolandó felület festése, színezése,

· a rajzoló- és méröeszközök kiválasztása, elökészítése,

· elörajzolás,

· ellenörzés

Az elörajzolás szerszámai, eszközei

Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata

Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai

Síkbeli és térbeli előrajzolás

- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez

- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása


5. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:


113/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus
A típus


Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Reszelés, fiirészelés, köszörülés

Élkiképzés

Haj lítás Nyújtás Egyengetés

Kézi és kisgépes forgácsolás

Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint 3. szint 5. szint 5. szint 3. szint

		Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Köznyelvi beszédkészség


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méröeszközök használata





Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás


Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Müveletek gyakorlása 60%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kézi megmunkálási gyakorlatok


A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése


- illesztés reszeléssel


- hántoló szerszámok, eszközök


- lemezalkatrész készítése


- sík és ívelt felületek hántolása


- a dörzsárazás szerszámai és müvelete


- türésezett furatok alak- és méretellenörzése


- illesztés dörzsárazással


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek


- illesztés csiszolással


- oldható kötések készítése, szerelése


- komplex illesztési munkák, ellenörzö feladatok


		5. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0239-06

		Alapfogalmak

		szk

		113/1.1/0239-06

		21

		0

		0

		30



		

		

		szk

		113/1.2/0239-06

		9

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0239-06
Általános alapfogalmak





Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait WPS alapján beazonosítja az anyagokat


Állapotjelzö müszerek jelzéseit értékeli


Egyszerü vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg Folyamatos minöségellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus D típus D típus D típus D típus


C típus
C típus


D típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani ismeretek Anyagvizsgálatok Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


5. szint 5. szint 4. szint 3. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Diagramok olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Következtetési képesség Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%


Anyagminták azonosítása 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


21 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok rendszerezése sürüség alapján. Ipari vasötvözetek, könnyüfémek és ötvözetei, szinesfémek és ötvözetei


Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS"


Mennyiségek, jelölések, mértékegységek


Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás, vezérlés fajtái


Minöségirányítási, minöségellenérzési alapfogalmak


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.2/0239-06
Hegesztési alapfogalmak





WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elömelegítést végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
C típus
A típus


A típus


B típus
A típus


C típus
C típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Diagramok olvasása, értelmezése


Gyártási utasítások értelmezése


Szabványok használata


Hegesztéstechnológiák


Hegesztöláng használata


Az anyagok elökészítése hegesztéshez Élkiképzés


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Hegesztési jelképek értelmezése 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerekben való gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%


Anyagminták azonosítása 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


9 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése. Hegesztési helyzetek. Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük


		6. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0239-06

		Hegesztési alapismeretek

		szk

		113/2.1/0239-06

		15

		0

		0

		84



		

		

		szk

		113/2.2/0239-06

		21

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.3/0239-06

		32

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.4/0239-06

		16

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/2.1/0239-06
Hegesztési Biztonsági Szabályzat


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi elöírásokat


Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését


Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat Zárt, szük térben végzi munkáját


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus A típus


C típus



Biztonságtechnika


Gázhegesztés biztonságtechnikája Ívhegesztés biztonságtechnikája Gázhegesztés környezetkárosító hatása Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%

A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Képzési idö:

15 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

		HBSZ ismerete

2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0239-06
Munkavégzés feltételei





Szemrevételezi a munkaterületet

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására

Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét

Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket

Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Szabványok használata

Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete Méröeszközök


Elörajzolás

Reszelés, fürészelés, köszörülés

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Állapotjelzö méröeszközök

5. szint Szerelö kéziszerszámok

5. szint Befogó, rögzítö eszközök

5. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Áttekintö képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Önállóság

Egyedüllét türése

Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


21 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ elöírásai a munkavégzés feltételeiröl


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/2.3/0239-06





Hegesztőberendezések, hegesztőkészülékek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket


Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)


Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelése


A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése A típus Hegesztöberendezések használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


32 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztö berendezések, eszközök Ívhegesztö berendezések, eszközök


4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/2.4/0239-06
Hegesztés hozag- és segédanyagai


Kiválasztja a megfelelö elektródát, égöszárat, illetve huzalt WPS alapján beazonosítja az anyagokat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus B típus


B típus
A típus


C típus



Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre Gázhegesztés hozaganyagai


Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai Hegesztögázok


Anyagok, segédanyagok


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


5. szint Mennyiségérzék


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


16 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Bevont ívhegesztö elektródák jellemzöi


A gázhegesztö pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzöi és a kiválasztásuk szempontjai.


A folyósítószer feladata, típusai, jellemzöi és alkalmazása


Hegesztögázok


		7. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/3.0/0239-06

		Termikusvágás alapismeretei

		szk

		113/3.1/0239-06

		4

		0

		0

		4





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.1/0239-06
Termikusvágás alapismeretei





Termikus vágásokat végez


Beállítja a WPS szerinti paramétereket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Gyártási utasítások értelmezése


B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


D típus Fémtani ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Termikus vágás fogalma, fajtái.


Termikus vágászok berendezései, eszközei


		8. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/4.0/0239-06

		Hegesztés befejező műveletei

		szk

		113/4.1/0239-06

		0

		0

		11

		11





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/4.1/0239-06
Hegesztés befejező műveletei





Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Megtisztítja a felületet


Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint


Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséröl Letakarítja a munkaterületet


Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerü tárolásáról Kiüríti a szüröberendezések gyüjtötartályait


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Ipari vasötvözetek hökezelése


Színesfémek és ötvözeteik hökezelése


Könnyüfémek és ötvözeteik hökezelése


Hibajavítások végzése


Hajlítás Nyújtás Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 3. szint Elemi számolási készség


5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 1. szint Elemi szintü számítógéphasználat Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hökezelés fogalma célja. Hökezelö eljárások az eljárás célja szerint. Hulladék tárolás


Hibakeresö vizsgálatok


		9. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás I.

		szk

		113/1.1/0240-06

		4

		0

		0

		19



		

		

		szk

		113/1.2/0240-06

		2

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/1.3/0240-06

		0

		0

		10

		



		

		

		szk

		113/1.4/0240-06

		3

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0240-06
Termikus vágás, darabolás alapismeretei





Kiválasztja a vágási paramétereket


Elvégzi a vágási müveletet


Elkészíti a lemeztervet


Termikus vágásnál ellenörzi a láng minöséget, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus
D típus
A típus
A típus
A típus
A típus
A típus



Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Lángvágás berendezései, eszközei Plazmavágás berendezései, eszközei Egyéb vágási technológiák Lángvágás technológiája Plazmavágás technológiája


Hozzárendelt szakmai készségek:


Elemi szintü számítógéphasználat


Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje


Befogó, rögzítö eszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai. Termikus vágási eljárások.


Vágott felület minösítése.


Gyalulás


2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/1.2/0240-06
Lángvágás előkészületi műveletei


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése


Anyagok, segédanyagok ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás


A környezet tisztántartása


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70% Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.3/0240-06
Lángvágás folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén


Elvégzi a vágási müveletet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei


Lángvágás technológiája


Biztonságtechnika


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás Lángvágás technológiája


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.4/0240-06
Lángvágás befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei


Lángvágás technológiája


A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elővigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelősségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ ismerete.


Gázpalack Biztonsági Szabályzata


		10. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás II

		szk

		113/2.1/0240-06

		5

		0

		0

		48



		

		

		szk

		113/2.2/0240-06

		0

		0

		16

		



		

		

		szk

		113/2.3/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.4/0240-06

		5

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.5/0240-06

		0

		0

		14

		



		

		

		szk

		113/2.6/0240-06

		4

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.1/0240-06
Plazmavágás előkészületi műveletei





A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Inicializál és pályaellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése


Anyagok, segédanyagok ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.


Vágható fémek.


A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivögázzal


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0240-06
Plazmavágás folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Elvégzi a vágási müveletet


Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Méretre szabja a munkadarabot


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei


Plazmavágás technológiája


Biztonságtechnika


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Plazmavágás technológiája.


Vágás eszközei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.3/0240-06
Plazmavágás befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei


Plazmavágás technológiája


A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Biztonságtechnikai elöírások. HBSZ


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.4/0240-06
Egyéb eljárások előkészületi műveletei





A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)


Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást Inicializál és pályaellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Egyéb vágási technológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Egyéb vágóberendezések ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.


Vágható fémek


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.5/0240-06
Egyéb eljárások folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Elvégzi a vágási müveletet


Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét Méretre szabja a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Egyéb vágási technológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Egyéb vágóberendezések


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágás technológiája, eszközei


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.6/0240-06
Egyéb eljárások befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb vágási technológiák


Biztonságtechnika


Egyéb vágóberendezések


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ.


Biztonságtechnikai előírások


		11. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/3.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.2/0240-06
Fémek hegeszthetősége gázhegesztéssel





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegeszthetöség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.3/0240-06
Hegesztőgázok, hegesztőberendezések





Ellenörzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentöket


Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát


Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		A típus


B típus


A típus


B típus
B típus

		Hegesztögázok használata Gázhegesztés hozaganyagai Hegesztöláng


Lángforrasztás


Termikus szórás





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Elemi számolási készség


5. szint Állapotjelzö méröeszközök


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Kontroll (ellenörzöképesség)


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Tanmühely

Képzési idö:

5 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az égést tápláló oxigén, éghetö gázok.

Gázhegesztö-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentök, hegesztötömlök és tömlöcsatlakozások, hegesztöpisztolyok, biztonsági szerelvények

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.4/0240-06
Gázhegesztés végrehajtás a





Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét

Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot

Ellenörzi az összeállítás pontosságát

Felhegeszti a kifutólemezeket

A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) Palackcserét végez

Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést

Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus

B típus

A típus

A típus

B típus
B típus
A típus

C típus


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük Hegesztéstechnológiák

Hegesztöláng

Hegesztöberendezések használata Lángforrasztás

Termikus szórás

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint

5. szint

4. szint

5. szint 5. szint 4. szint


Kéziforgácsoló szerszámok

Gázhegesztés berendezései, eszközei

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztántartása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség

Stabil kéztartás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az anyagok elökészítése a gázhegesztéshez. A hegesztöanyag kiválasztása. A hegesztöberendezések használata. A hegesztöláng beállítása.


A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés


Lángforrasztás Termikus szórás


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.5/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elvárt minöségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba. Gázzárványok. Salakzárványok. Repedések


6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/3.6/0240-06
Gázhegesztés biztonságtechnikáj a


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus


C típus



Gázhegesztö-berendezések és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Biztonságtechnika


Gázhegesztés biztonságtechnikája Gázhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztö-berendezések idöszaki ellenörzése. A gázhegesztéssel kacsolatos munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek


		12. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/4.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Lesalakolja a füzövarratokat


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Felhegeszti a kifutólemezeket


Ellenörzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztögépet


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.


A hegesztési sorrendterv. Elömelegítés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztő elektródák Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Kiválasztja a hegesztögépet


Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót


Lesalakolja a füzövarratokat


Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


A típus Hegesztöberendezések használata Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


9 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az ívhegesztés ömlesztofolyamata.


Ívhegeszto áramforrások és eszközök


Ívhegeszto elektródák: bevonatának fo feladatai, kihozatali tényezo, bevonattípusok


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Az ívhegesztés hő- és fémtani folyamata





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus D típus D típus C típus C típus C típus



Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek hokezelése Színesfémek és ötvözeteik hokezelése Könnyüfémek és ötvözeteik hokezelése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Hokezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetoség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési ido:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A ho hatása a szerkezeti elemre.


A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


Beállítja a polaritást és a paramétereket


Leföldeli a berendezést szükség szerint


Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztés minöségi követelményei.


Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb eltérések


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Hegesztöberendezések használata


B típus Hegesztéstechnológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája


A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök


A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


A környezet tisztántartása


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem.


Zaj elleni védelem, höhatás elleni védelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.


A hegesztési sorrendterv.


Elömelegítés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.2/0240-06





Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,


a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus


A típus


B típus
A típus

		Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása





Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10% A képzési helyszín jellege:


Tanterem

Tanmühely

Képzési idö:

10 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az AWI hegesztés elve, a hegesztöberendezés felépítése, hegesztöáramforrás építöelemi és ezek funkciói.

Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetöségi adatok, bekapcsolási idö. Hegesztöpisztoly, gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott hegesztöberendezés.

Az egyenáramú ív jellemzöi, szürökondenzátor feladata.

Hegesztöberendezés összeállítási és kabantartási munkái

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:
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Volfrámelektródás, védögázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok
használata és alkalmazása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti

A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Anyagok, segédanyagok ismerete

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre

Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

Volframelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék

5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés

Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztöáram megválasztása, beállítása, mérése.


Irányértékek a hegesztöáramerösség kiválasztásához.


Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása. Védögázfelhasználás-védögázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védögázok, munkahely védögázellátása.


AWI hegesztöpálcák


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Varratképzés volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


A típus Szabványok használata


A típus Gyártási utasítások értelmezése


A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt szakmai készségek:


		4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint

		Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben


Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben





Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:

4 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai, porozitásképzödés okai, kötéshibák képzödésének okai, végkráterképzödés okai.

AWI hegesztöberendezés müködésének zavarai, okok és következmények.

Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban

		7. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:
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Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés biztonságtechnikáj a Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus

C típus


Hegesztöberendezések használata Hegesztéstechnológiák

Biztonságtechnika

Ívhegesztés biztonságtechnikája Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%

A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem


		14. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett kötés helye körzetének tisztítása.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus


A típus


B típus
A típus

		Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása





Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztöáramforrás. Huzalelötoló berendezés. Hegesztöpisztoly


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


B típus Hegesztéstechnológiák Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési paraméterek hatása.


Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktetö ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe a kötésminöségére


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztOhuzalok, védőgázok
használata és alkalmazása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Anyagok, segédanyagok ismerete

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre

Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai

Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Mennyiségérzék

5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás

Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

KözérthetOség

Tanulói tevékenységformák:

Anyagminták azonosítása 20%

Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

4 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: HegesztOhuzalok, védOgázok. Alapanyagok

		6. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:
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Varratképzés fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Huzalt cserél


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


A típus Szabványok használata


A típus Gyártási utasítások értelmezése


A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata

Gyártási utasítások értelmezése

MérOeszközök használata

A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök

5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben

4. szint Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás

Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
FelelOsségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%

Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%

Technológiai minták elemzése 60%

A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Tanmühely

Képzési idO:

3 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A kötésekben keletkezO eltérések csoportosítása és kódjelzése

A tompa- illetve sarokvarratok jellemzO külsO és belsO eltérései.

Az eltérések megengedhetO értékeikre vonatkozó elOírások

		8. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minOségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus HegesztOberendezések használata

B típus Hegesztéstechnológiák

B típus Biztonságtechnika

A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája

A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök


A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


A környezet tisztántartása


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál


Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Elkészíti a varrattérképet


Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Alakító kéziszerszámok


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fémek hegeszthetősége egyéb hegesztőeljárással Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fedett ívü hegesztés elve, berendezései.


Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés elve, berendezései. Plazmaívhegesztés elve, berendezései.


Ellenállás-hegesztés elve, berendezései.


Sajtolóhegesztés elve, berendezései.


Egyéb hegesztési eljárások


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztési paraméterek hatása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fedettívü hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Egyéb hegesztöeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Varratképzés egyéb hegesztő eljárással





Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Kitölti a fedöporszárítási naplót


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/7.7/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:

3 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A kötésekben keletkezö eltérések csoportosítása és kódjelzése.

A tompa, illetve sarokvarratok jellemzö külsö és belsö eltérései. Varrathiba kimutatási módszerek.

Az eltérések megengedhetö értékeikre vonatkozó elöírások

		8. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/7.8/0240-06





Egyéb hegesztőelj árás biztonságtechnikáj a

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással

Kitölti a gépnaplót

Ellenörzi a beszállási engedély meglétét

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Hegesztöberendezések használata

Hegesztéstechnológiák

Biztonságtechnika

Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%

Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem


		16. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/8.0/0240-06

		Hegesztési feszültségek, alakváltozások

		szk

		113/8.1/0240-06

		5

		0

		0

		5





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/8.1/0240-06
Hegesztési feszültségek, alakváltozások





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Diagramok olvasása, értelmezése


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Elemi számolási készség 5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztés során bevitt hő jellemzése. A fémek viselkedése hő hatására. A hegesztési feszültségek kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása.


A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetőségei


		17. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/9.0/0240-06

		Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek

		szk

		113/9.1/0240-06

		5

		0

		0

		5





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/9.1/0240-06





Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerböl


Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót


Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Gyártási utasítások értelmezése A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 50% Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap. Különbözö engedélyek


Hegesztök minösítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy igénybevételnek kitett varratokat készítök nyilvántartása. Hegesztöanyag fogyási napló vezetése


		18. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/10.0/0240-06

		Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése

		szk

		113/10.1/0240-06

		10

		0

		0

		10





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/10.1/0240-06
Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus Diagramok olvasása, értelmezése


D típus Az anyagok tulajdonságai


D típus Anyagvizsgálatok ismerete Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintű számítógéphasználat


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Technológiai próbák végzése 30% Technológiai minták elemzése 30% Geometriai mérési gyakorlat 20% Anyagminták azonosítása 10% Tárgyminták azonosítása 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


10 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztés minőségi követelményei


Hegesztési eltérések


Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok


HEGESZTŐ szakma,


a szakmai vizsga részei:

/SZVK/

1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


3. feladat 50%


4. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


4. feladat 70%


5. feladat 30%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 Hegesztő alapfeladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 Hegesztő feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 480 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		4. feladat

		60%



		5. feladat

		20%



		6. feladat

		20%





5. vizsgarész


0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros


hegesztéseknél,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


9. vizsgarész


0244-06 Gázhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm,


– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél,


– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö.


10. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


11. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok




A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül.


17. vizsgarész –


18. vizsgarész –


19. vizsgarész –


20. vizsgarész –


21. vizsgarész –


22. vizsgarész –


23. vizsgarész –


24. vizsgarész –


A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


		1. vizsgarész:

		10



		2. vizsgarész:

		15



		3. vizsgarész:

		20



		4. vizsgarész:

		55





A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


4. vizsgarész: 10


5. vizsgarész: 15


6. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 55


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt

Műszaki rajz


Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Helyi program szerint, a szabadsáv terhére.


72 óra

		Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz készítése, tételjegyzék, darab jegyzék alkalmazása.


Csavarkötések, csavarbiztosítások összeállítása.


Szegecselt szerkezetek összeállítása.


Csapszeges kötések összeállítása.


Helyzetbiztosító szegek és kötések.


Hegesztett szerkezetek összeállítása.


Állítógyűrűk, rögzítőgyűrűk és gyorsrögzítő elemek alkalmazása, összeállítás.


Ékek és ékkötések ábrázolása, összeállítások.


Reteszkötések összeállítása.


Hegesztett szerkezetek összeállítása.


Tengelykapcsolók ábrázolása.


Siklócsapágyak ábrázolása, gördülő csapágyak ábrázolása.


Csapágyak beépítése, összeállítások.


Kapcsolódó fogaskerekek, fogaskerék hajtások ábrázolása.


Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása.


Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása.


Ékszíjhajtások ábrázolása.


Műhelyrajzok általános előírásai, tűréstáblázatok kezelése.

		Információk feladattal vezetett rendszerezése.


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban,
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
Információk feladattal vezetett rendszerezés.

		Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz készítésének szabályai, tételjegyzék, darab jegyzék alkalmazási ismeretei.


Csavar-, szegecs-, csapszeges kötések összeállításának elkészítése.


Hegesztett szerkezetek összeállítása.


Ékek és ékkötések ábrázolása.


Reteszkötések összeállításának szabályai, táblázat kezelése.


Tengelykapcsolók, siklócsapágyak beépítésének szabályai, ábrázolásuk összeállítási rajzon.


Kapcsolódó fogaskerekek ábrázolása.


Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása.


Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása. Műhelyrajzok általános előírásainak ismerete, tűréstáblázatok kezelése.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.






		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Szakmai tankönyvek listája:


		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott
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Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.
Tel: 66/371-611, Fax: 66/371-623


ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. augusztus 30-i testületi ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!


A  41/2010.  (IV.  30.)  Ökt.  számú  határozattal  fogadta  el  a  T.  Képviselő-testület  a  2010  évi 
közbeszerzési  tervet.  Ebben szerepel  zöldterület  gondozás  szolgáltatás megrendelése  közbeszerzési 
eljárásának  tervezett  megindításáról  2010.  augusztus  hónapban.  Tekintettel  arra,  hogy  a  most 
folyamatban lévő városközpont rekonstrukciós beruházás megvalósítását követően jelentős mértékben 
változik az intenzív zöldterület  gondozás alá vont terület,  indokolt közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztani a szolgáltatót. Ahhoz, hogy a leendő szolgáltató tervszerűen tudja végezni a zöldterület 
gondozási, növény telepítési és fa ápolási feladatait, célszerű 5 éves időtartamra szerződést kötni. Az 
eddigi  gyakorlat  alapján  az  éves  szolgáltatási  díj  figyelembe  vételével,  illetve  az  új  területek 
bevonásával  a  zöldterület  gondozás  éves  díja  (növénytelepítés  és  ápolás)  10-12  millió  Ft  között 
becsülhető.
Az érvényben lévő közbeszerzési szabályzatunk értelmében javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy 
a  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására  közbeszerzési  tanácsadót  bízzunk  meg.  A  tanácsadó 
kiválasztására javaslom ajánlattételre felhívni Dr. Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót, Dr. 
Szathmáry Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadót és az ALL-READY Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t. 
A  beadott  ajánlatok  alapján  a  tanácsadó  kiválasztásával  javaslom  a  Közbeszerzési  Bizottságot 
megbízni.
Határozati  javaslat:  a  Képviselő-testület  egyet  ért  a  zöldterület  gondozás  feladatainak  5  éves 
időtartamra történő szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás megindításával. A bekért ajánlatok 
alapján  megbízza  a  Közbeszerzési  Bizottságot,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítójának 
személyéről döntsön.
Megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Szeghalom, 2010. augusztus 18.


Macsári József
 Polgármester





		Szeghalom Város Polgármesterétől

		Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.

		Tel: 66/371-611, Fax: 66/371-623








SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA  1. SZ. MELLÉKLET


1/17oldal


Megnevezés Teljesítés
B E V É T E L E K


I. Intézményi működési bevételek 101,5%
61,7%


II. Helyi adók
1. - építményadó 56,3%
2. - idegenforgalmi adó 166 16,6%
3. - iparűzési adó 46,3%
4.  - bírság, pótlék, talajterhelési díj 0 0 0,0%
II. Helyi adók,bírság,pótlék összesen /1-3-ig/ össz.: 48,0%
III. Átengedett központi adók


1. SZJA 8 %-a 46,7%
2. 46,7%
3. Gépjárműadó 47,3%
III. Átengedett központi adók /1-3-ig/ össz.: 46,8%
IV. Egyéb sajátos bevételek
1. 62,5%
2. 0 0 0,0%
3. 22,4%
IV. Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen: 59,5%


54,6%
V. Felhalmozási bevételek
1. Földterület értékesítése 0 0 0 0,0%
2. Ingatlan (telek) értékesítése 0 0,0%
3. Gép, berendezés értékesítése 0 0 0 0,0%
4. Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmű bérleti díj) 0 0,0%
5. 0 0 465  -       
V. Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen: 465 0,8%
VI. Önkormányzat költségvetési támogatása
1. 46,7%
2. 45,9%
3. 46,7%
4. 43,9%
5. 46,7%
6. Központosított támogatások (5.mell.) 94,2%
7. 0 0,0%
8. 100,0%
9. 0 0 0 0,0%
10. 0 0 0 0,0%
11. 100,0%
12. Egyéb központi támogatás 100,0%
VI. 50,6%
VII. Működési célú,támogatásértékű bevételek
1. 95,0%
2. 80 1,0%
3. 52,9%
4 36,3%
VII. 53,8%
VIII. Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek
1. 13,3%
2. 51,1%
VIII. 30,8%
IX. Működési célú pénzeszköz átvétel
1. 0 0 648  -       
IX. Működési célú pénzeszköz átvétel össz.: 0 0 648  -       
X. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól 362,5%
X. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.: 362,5%
XI. Visszatérülések összesen: 527,1%
XII. Hitelek
1. Működési célú hitel 0 0 0 0,0%
2. Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel 0 0,0%
XII. Hitelek összesen: 0 0,0%
XIII. Előző évi pénzmaradvány


Ssz. Eredeti ei. Mód.ei. Telj./Mód.ei.


87 669 89 898 91 246
 -ebből felhalm.jellegű bérleti díj ÁFA-ja 8 000 8 000 4 935


17 000 17 000 9 564
1 000 1 000


210 000 210 000 97 166
2 451


228 000 228 000 109 347


Normatív áll.tám. Átengedett SZJA része 
83 501 83 501 38 995


SZJA-ból kiegészítés- jövedelemdiff. 191 534 191 534 89 446
85 000 85 000 40 207


360 035 360 035 168 648


Önk.lakások lakbérbevétele 10 500 10 500 6 567
Viziközmű bevétel 2 276
Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev. 7 000 7 000 1 570


17 500 17 500 10 413
Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen: 693 204 695 433 379 654


28 000 28 000


32 000 32 000
Önk.lakások értékesítése


60 000 60 000


Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött 19 528 19 528 9 119
Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött 545 686 545 686 250 375
Kieg.tám.(pedagógiai szakszolg.) 3 600 3 600 1 681
Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához 312 100 312 100 136 924
Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám. 227 732 227 732 106 351


3 800 52 402 49 345
TErületi KIegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás 12 999 13 998
CÉljell.DEcentralizált támogatás. 9 345 10 111 10 111
Helyi önk.-ok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalékból kapott támogatás
LEghátrányosabb KIstérség támogatása 46 403 47 673 47 673


24 313 25 126 25 126
Önkormányzat költségv. tám./1-12-ig/ össz.: 1 205 506 1 257 956 636 705


Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől, társulástól 6 000 16 997 16 149
Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól 8 352 8 352
Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól 21 820 22 469 11 881
Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól 13 555 13 555 4 919
Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.: 49 727 61 373 33 029


Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől 1 472 23 510 3 135
Felújítási.c.pe.átv.társulástól 20 138 20 138 10 296
Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.: 21 610 43 648 13 431


Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről


3 000 3 000 10 876
3 000 3 000 10 876
2 000 2 000 10 541


200 000 200 000
200 000 200 000
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1. Működési célú pénzmaradvány 66,3%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 100,0%
XIII. Előző évi pénzmaradvány összesen: 89,6%
XIV. Értékpapír bevétel 0 0 19  -       
XV. Egyéb finanszírozási bevétel 0 0  -       


XVI. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (I-XI.) 51,1%
XVII. PÉNZFORGALOM NÉLK. BEVÉT.  MINDÖSSZ.: (XII-XV.) 49,4%


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (XVI+XVII.) 50,7%


BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA


Felhasználás szerint:
1. Működési bevételek 48,9%
2. Felhalmozási bevételek 63,3%


Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 52,5%


Forrás szerint
1. Saját bevétel 55,9%
2. Állami forrás 49,8%
3. Átvett pénzeszközök 53,7%
4. Hitel 0 0,0%
5. Pénzmaradvány 89,6%
6. Értékpapír és egyéb finanszírozási bevétel 0 0  -       


Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 50,7%


Megnevezés Teljesítés
K I A D Á S O K


I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 46,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok 46,2%
3. 40,3%
4. Szociálpolitikai juttatások 43,2%
5. Pénzeszközök átadása 73,3%
I. Működési kiadások /1-5-ig/ összesen: 44,9%
II. Felhalmozási kiadások
1. Felújítási kiadások 28,1%
2. Beruházási kiadások 64,4%
3. 0 0,0%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 148,6%
II. Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen: 36,8%
III. Tartalékok
1. Általános tartalék 0 0,0%
2. Felhalmozási céltartalék 0 0,0%
III. Tartalékok /1-2-ig/ összesen: 0 0,0%
IV. Hitelek visszafizetése
1. Működési hitel visszafizetése 0 0 0 0,0%
2. Felhalmozási hitel visszafizetése 0 0 0 0,0%
IV. Hitelek visszafizetése /1-2-ig/ összesen: 0 0 0 0,0%
V. Adott kölcsönök 53 0,9%
VI. Egyéb finanszírozási kiadás 0 0  -       


VII. PÉNFORGALMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/ 40,5%
VIII. PÉNFORGALOM NÉLK. KIAD. ÖSSZESEN: /VI./ 0 0  -       


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VII+VIII.) 39,9%


KIADÁSOK MEGOSZLÁSA


Felhasználás szerint:
1. Működési célra 44,9%
2. Felhalmozási célra 36,3%
3. Tartalékok 0 0,0%


60 283 112 111 74 279
130 458 250 194 250 194
190 741 362 305 324 473


-46 935


2 035 047 2 123 410 1 085 348
390 741 562 305 277 557


2 425 788 2 685 715 1 362 905


1 904 660 2 018 965 987 925
521 128 666 750 421 897


2 425 788 2 685 715 1 409 821


395 169 397 398 222 012
1 565 541 1 617 991 805 353


74 337 108 021 57 984
200 000 200 000
190 741 362 305 324 473


-46 916
2 425 788 2 685 715 1 362 905


Ssz. Eredeti ei. Mód.ei. Telj./Mód.ei.


942 649 994 455 462 968
244 588 256 272 118 499


Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzb.juttatása 427 031 469 169 189 210
255 646 255 646 110 376


19 746 20 231 14 835
1 889 660 1 995 773 895 888


423 469 417 514 117 465
39 216 81 901 52 715


Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése 5 600 5 600
6 350 13 800 20 500


474 635 518 815 190 680


15 000 14 080
40 493 151 047
55 493 165 127


6 000 6 000
-15 240


2 425 788 2 685 715 1 086 622
-15 240


2 425 788 2 685 715 1 071 382


1 889 660 1 995 773 895 889
480 635 524 815 190 733


55 493 165 127







SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA  1. SZ. MELLÉKLET


3/17oldal


4. Egyéb finanszírozási kiadások 0 0  -       
39,9%


-15 240
Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen: 2 425 788 2 685 715 1 071 382
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Cím INTÉZMÉNY


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI-,EGYÉB SAJÁTOS ÁTENGEDETT BEVÉTEL FELHALM.BEVÉTELEK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS


 ÉS HELYI ADÓ BEVÉTEL TÁMOGATÁS, VISSZATÉRÜLÉSEK


EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. %
ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


1. Polgármesteri Hivatal 61,5 46,8 50,7 47,8


2. 94,4  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0


3. 57,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0


4. 68,7  -        -        -       0,0  -        -        163     0,0  -        -        -       0,0


5. 49,7  -        -        -       0,0  -        -        16     0,0  -        -        -       0,0


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


6.  -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0


7.  535      535      158     29,5  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0


8. Sárréti Múzeum  35      35      -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0


ÖSSZESEN: 61,3 46,8 50,8 47,8


Cím INTÉZMÉNY
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT P.E. FELHALMOZÁSRA ÁTVETT P.E. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS ELŐZŐ ÉVI MŰK.CÉLÚ.PÉNZMARADV.


EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. %
ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


1. Polgármesteri Hivatal 46,4 46,7 527,1 100,0


2.  -        -        708     0,0  -        -       0,0  -        -        -       0,0 100,0


3. 97,9  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 100,0


4.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -       0,0


5.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -       100,0


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


 262 348      262 348      161 297      360 035      360 035      168 648     185 670 211 556 107 358 1 109 446 1 158 048 553 363


Péter A.Gimn. és SZESZI
 5 297      5 297      4 999     


Általános és Alapfokú 
Műv. Isk.


 41 692      43 920      25 013     


Városi Tűzoltópa-
rancsnokság


 3 063      3 063      2 103     


Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


 12 200      12 200      6 067     


Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde  1 209     


Nagy Miklós Városi 
Könyvtár


 325 169      327 398      200 846      360 035      360 035      168 648      185 670      211 556      107 537      1 109 446      1 158 048      553 363     


 48 635      52 480      24 342      3 000      3 000      1 400      2 000      2 000      10 541      42 257      47 065      47 065     


Péter A.Gimn. és SZESZI  9 476      11 772      13 516      13 516     


Általános és Alapfokú 
Műv. Isk.


 1 092      8 284      8 111      6 254      12 447      12 447     


Városi Tűzoltópa-
rancsnokság


 37 832     


Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


 1 101      1 101     
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6.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0


7.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        150      150     100,0


8. Sárréti Múzeum  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0


ÖSSZESEN: 54,6 362,5 527,1 66,3


Cím INTÉZMÉNY
ELŐZŐ ÉVI FELH.CÉLÚ.PÉNZMAR. FELHALMOZÁSI HITEL ÖSSZESEN * NYITÓ PÉNZKÉSZLET  PÉNZKÉSZLET
EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % 2010-01-01 2010-06-30


ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


1. Polgármesteri Hivatal 100,0  -       0,0 51,9


2.  -       100,0  -        -        -       0,0 141,3


3.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 70,5


4.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 5,5


5.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 54,0


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


6.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -       0,0  -        -       


7.  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  535      685      308     45,0  -        -       


8. Sárréti Múzeum  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  35      35      -       0,0  -        -       


ÖSSZESEN: 100,0  -       0,0 52,5


Értékpapír bevétel 19


ÖNKORM.MINDÖSSZ: 50,74


* CÖNK nélkül


Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde
Nagy Miklós Városi 
Könyvtár


 49 727      60 764      33 161      3 000      3 000      10 876      2 000      2 000      10 541      60 283      112 111      74 279     


 130 458      245 060      245 060      200 000      200 000      2 343 849      2 541 592      1 319 074      382 269      373 321     


Péter A.Gimn. és SZESZI  5 134      5 134      17 069      23 947      33 833      18 362      20 565     


Általános és Alapfokú 
Műv. Isk.  49 038      64 651      45 571      10 779      6 173     


Városi Tűzoltópa-
rancsnokság  3 063      40 895      2 266      36 588      14 547     


Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ  12 200      13 301      7 184      1 101      1 543     


Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde  1 209     


Nagy Miklós Városi 
Könyvtár


 130 458      250 194      250 194      200 000      200 000      2 425 788      2 685 106      1 409 445     


Egyéb finanszírozási bev. -46 935


 2 425 788      2 685 106      1 362 529      449 099      416 149     







SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT 3. SZ. MELLÉKLET


6/17.oldal


adat: ezer Ft.
INTÉZMÉNY SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS  * MŰK.C.TÁM.ÉRT.KIAD,P.E.ÁTAD


EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ.


ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


Polgármesteri Hivatal 40,0 41,9 37,5


50,8 49,7 37,4  -        -        -       


49,4 49,6 49,4  -        -        -       


Városi Tűzoltóság 47,9 43,2 34,0  -        -        -       


50,0 50,2 29,2  -        -        -       


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


51,2 50,1 49,6  -        -        -       


Városi Könyvtár 52,1 50,3 39,2  -        -        -       
Sárréti Múzeum 50,1  865     51,1  789     42,7  -        -        -       


ÖSSZESEN: 46,6 46,2 40,3


INTÉZMÉNY TÁMOG. ÉS SZOC.POL. JUTT., ELL.P.BELI JUTT. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELH.C.TÁM.ÉRT.KIAD.ÉS FELH.C.P.E..ÁTAD KÖLCSÖNNYÚJTÁS


EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ.


ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


Polgármesteri Hivatal 43,2 30,6 139,2  53     


 -        -        -       0,0  -       69,9  -        -        -       0,0  -        -        -       


 -        -        -       0,0  -        986      986     100,0  -        -        -       0,0  -        -        -       


Városi Tűzoltóság  -        -        -       0,0  346     3,8  -        -       0,0  -        -        -       


 -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       


 312 230      320 265      128 223      73 737      75 891      31 805      216 950      220 875      82 756      19 746      20 231      14 835     


Péter András 
Gimnázium és SZESZI  168 095      176 196      89 515      45 821      47 783      23 760      35 889      36 837      13 767     


Általános és Alapfokú 
Műv.Isk.  186 847      208 378      103 011      51 179      54 998      27 298      115 498      124 253      61 394     


 168 181      176 011      84 253      45 409      47 541      20 547      16 142      42 674      14 514     


Művelődési-, Sport és 
Szabadidő Központ  15 585      16 562      8 277      3 940      4 204      2 111      22 650      23 751      6 931     


Napköziotthonos 
Óvoda és bölcsőde  77 283      81 791      41 873      20 560      21 777      10 915      13 828      13 828      6 864     


 8 298      8 818      4 593      2 300      2 386      1 199      4 260      4 639      1 820     
 6 130      6 434      3 224      1 642      1 692      1 814      1 846     


 942 649      994 455      462 968      244 588      256 272      118 499      427 031      468 703      188 835      19 746      20 231      14 835     


 255 646      255 646      110 377      450 280      454 794      139 347      6 350      13 800      19 211      6 000      6 000     


Péter András 
Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző 
Iskola


 5 134      3 588     


Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola


 1 063      9 188      1 289     


Művelődési-, Sport és 
Szabadidő Központ
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ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


 -        -        -       0,0 74,3  -        -        -       0,0  -        -        -       


Városi Könyvtár  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0  -        -        -       


Sárréti Múzeum  -        -        -       0,0  100      100      32     32,0  -        -        -       0,0  -        -        -       


ÖSSZESEN: 43,2 33,7 148,6  53     


INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS TARTALÉK FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN *


EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. % EREDETI MÓD. TELJ. %


ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


Polgármesteri Hivatal  -       0,0  -       0,0 34,5


 -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 49,1


 -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 49,6


Városi Tűzoltóság  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 43,9


 -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 38,9


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


 -        -        -       0,0  -        -       0,0 54,4


Városi Könyvtár  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 48,0


Sárréti Múzeum  -        -        -       0,0  -        -        -       0,0 48,7


ÖSSZESEN:  -       0,0  -       0,0 40,5


 -       0,0  -       0,0 40,5


 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -         - 


Önkormányzat összesen *  -        -        -        -        -        -        -        -       39,9


* CÖNK nélkül


Napköziotthonos 
Óvoda  16 843      34 813      25 879     


 255 646      255 646      110 377      468 286      505 015      170 178      6 350      13 800      20 500      6 000      6 000     


 15 000      13 937      40 493      146 047      1 396 432      1 527 486      526 607     


Péter András 
Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző 
Iskola


 249 805      265 950      130 630     


Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola  353 524      388 615      192 689     


 230 795      275 414      120 949     


Művelődési-, Sport és 
Szabadidő Központ  42 175      44 517      17 319     


Napköziotthonos 
Óvoda  5 000      128 514      157 209      85 531     


 14 858      15 843      7 612     


 9 686      10 072      4 910     


 15 000      13 937      40 493      151 047      2 425 788      2 685 106      1 086 247     


Fénzforg.kiad. 
mindössz:  15 000      13 937      40 493      151 047      2 425 788      2 685 106      1 086 247     


Finanszírozási 
kiadások öszesen: -15 240     


 2 425 788      2 685 106      1 071 007     
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%


ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


73,3


0,0


0,0


0,0


0,0


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


0,0


0,0
0,0


73,3


%


ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:


0,01


0,0


0,0


0,0


0,0
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ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:


0,0


0,0


0,0


0,9







VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
4.SZ. MELLÉKLET


2010. I. FÉLÉVI FELADATONKÉNTI KIADÁSAI
adat: ezer Ft


Szám Megnevezés      Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Összesen
teljesítés % teljesítés % teljesítés % teljesítés %


021000 Erdészeti tevékenység 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 145    145    146    100,69 145    145    146    100,69
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 45,50 45,50
370000 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 563    563    0    0,00 563    563    0    0,00
381104 Hulladékgyűjtés 51,15 475    531    297    55,93 377    377    327,59 86,37
421100 Út, autópálya építés 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 0    0    10    0,00 0    0    10    0,00
522110 Közutak, hidak üzemeltetése 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 466    3,56 466    3,56
552001 Üdültetés 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 305    305    62    20,33 305    305    62    20,33
682001 Lakóingatlan üzemeltetése 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 39,31 39,31
682002 Nem lakóingatlan üzemelt. 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 28,38 28,38
811000 Építményüzemeltetés 0 0    0,00 0    0    0,00 0    0    0,00 0    0    0,00
812900 Egyéb takarítás 994 561    51,09 248    275    148    53,82 20    20    904    4520,00 115,79
813000 Zöldterület kezelés 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 37,09 37,09


842112-1 Önkormányzati jogalkotás 0 50,51 0    45,40 0    0    0    0,00 0    49,41
841114-1 0 100,00 0    297    301    101,35 175    783    610    77,91 175    92,49
841115-1 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 175    175    0    0,00 175    175    0    0,00
841116-1 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 0    0    8    0,00 0    0    8    0,00
841126-00 Igazgatási tevékenység 46,29 47,13 51,33 48,26
841126-01 Okmányiroda 45,09 43,84 721    15,00 37,84
841126-02 Gyámügy 46,41 683    47,27 876    19,45 36,15
841126-03 Iskolatej program 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 82,62 82,62
841126-04 Eü. ellátás egyéb felad. 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 862    32,84 862    32,84


841129 36,17 40,33 38,26 37,24
841133 Adóügyi igazgatás 49,33 45,40 989    17,34 38,10
841325 Építésügy 48,75 611    41,12 488    32,40 44,80
841402 Közvilágítás 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 44,47 44,47
841403 Városgazdálkodás 0 0 26    0,00 0    0    5    0,00 19,84 19,97
842421 50,82 538    564    279    49,47 39    39    134    343,59 54,57
842531 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 519    50,00 519    50,00
842541 Ár-és belvízvédelem 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 29,18 29,18
862301 Fogorvosi ellátás 49,47 846    901    483    53,61 30,29 42,13
869401 Családvédelem 40,22 40,09 388    25,06 38,51
869042 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 21,59 21,59
882115 0 0 0    0,00 42,20 0    0    0    0,00 42,20
890441 Közcélú foglalkoztatás 31,89 32,59 315    8,14 31,26
890442 Közhasznú foglalkoztatás 26,21 919    25,68 50    50    34    68,00 26,22
900400 Városi kulturális-sportrend. 0 0 0    0,00 0    0    0    0,00 15,67 15,67


ÖSSZESEN: 40,04 41,91 36,54 38,99


eredeti ei mód.ei. eredeti ei mód.ei. eredeti ei mód.ei. eredeti ei mód.ei.


4 646    4 646    2 114    4 646    4 646    2 114    
Szennyvíz gyűjt.,kezelés, elh.


1 915 2 123 1 086    1 235    2 767    3 031    2 618    


13 074    13 074    13 074    13 074    


7 369    7 369    2 897    7 369    7 369    2 897    
11 937    11 937    3 388    11 937    11 937    3 388    


10 535 2 617    4 673    17 825    
1 098 1 262    1 393    1 613    


11 913    11 913    4 418    11 913    11 913    4 418    
16 093 8 128    4 394    1 995    20 487    10 123    


Ogy.képviselőválasztás 1 170 1 170    2 250    2 081    
Önk.képviselőválasztás
Kisebbségi képv.választás


101 403 98 766 45 720    26 273    25 289    11 918    64 781    72 771    37 355    192 457    196 826    94 993    
12 037 12 553 5 660    3 016    3 155    1 383    4 808    4 808    19 861    20 516    7 764    


5 555 5 760 2 673    1 390    1 445    4 503    4 503    11 448    11 708    4 232    
1 375    1 375    1 136    1 375    1 375    1 136    
2 625    2 625    2 625    2 625    


Pü.-i igazgatás 25 679 26 802 9 693    6 415    6 719    2 710    7 784    7 784    2 978    39 878    41 305    15 381    
8 127 9 062 4 470    2 029    2 282    1 036    5 702    5 702    15 858    17 046    6 495    
5 910 6 117 2 982    1 430    1 486    1 506    1 506    8 846    9 109    4 081    


23 624    23 624    10 505    23 624    23 624    10 505    
23 828    23 828    4 728    23 828    23 828    4 759    


Közterületfenntartás 2 145 2 243 1 140    2 722    2 846    1 553    
Polgárvédelmi tev. 1 038    1 038    1 038    1 038    


3 550    3 550    1 036    3 550    3 550    1 036    
3 741 3 946 1 952    3 321    3 321    1 006    7 908    8 168    3 441    
9 453 9 796 3 940    2 471    2 564    1 028    1 548    1 548    13 472    13 908    5 356    


Isk.eü.gondozás 6 013    6 013    1 298    6 013    6 013    1 298    
Ápolási díj TB.járuléka 7 346    7 346    3 100    7 346    7 346    3 100    


111 483 111 483 35 548    15 065    15 065    4 909    3 870    3 870    130 418    130 418    40 772    
13 253 13 253 3 474    3 578    3 578    16 881    16 881    4 427    


7 213    7 213    1 130    7 213    7 213    1 130    
312 230 320 265 128 223    73 737    75 891    31 805    222 550    226 475    82 756    608 517    622 631    242 784    
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. I. FÉLÉVI


TÁMOGATÁSAI, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI,
TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSAI


ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI


adat: ezer Ft.


MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS %
EREDETI MÓD.


74,15


69,99
73,33


TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK:
1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK
~időskorúak járadéka  698     29,16
~rendszeres szoc. segély 29,25
~ RÁT 47,18
~lakásfenntartási támogatás 53,77
~gyermekvédelmi  támogatás  -       0,00
~ápolási díj 42,19
         ~Tb. 42,20


 -        -        -       0,00
2., ESETI ELLÁTÁSOK
~fűtési támogatás  63     3,15


46,36
~rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  400      400      182     45,50
~temetési segély  555     37,00


 450     18,75
~köztemetés  -       0,00
~közgyógyellátás  417     38,43


77,15
~nyugdíjas és diák bérlet 55,24
~Idősek támogatása  800      800      18     2,25


 300      300      -       0,00
 -        -        -       0,00


 800      800      280     35,00
ÖSSZESEN: 43,15
Le: munkaadót terhelő járulék 42,20
ÖSSZESEN: 43,18


 -        -        -       0,00
MINDÖSSZESEN: 45,39


Működési célú pézeszköz átadás államházt. 
kiv.  15 875      16 222      12 029     
Működési célú pézeszköz átadás államházt. 
belül  3 871      4 009      2 806     
Támog., átadott pénzeszk.:  19 746      20 231      14 835     


 2 394      2 394     
 27 120      27 120      7 933     


 136 800      136 800      64 541     
 30 576      30 576      16 441     


 8 352      8 352     
 30 609      30 609      12 915     
 7 346      7 346      3 100     


~személyes szab.korl. kárpótlás


 2 000      2 000     
-pénzbeni átmemeti segély  2 500      2 500      1 159     


 1 500      1 500     
~főiskolások támogatása, Bursa  2 400      2 400     


 1 360      1 360     
 1 085      1 085     


~mozgárkorlátozottak támog.  4 800      4 800      3 703     
 1 850      1 850      1 022     


~nyugdíjas ktv.szoc.támogatása
~ eseti szoc.és átmeneti segély
~ óvodáztatási támogatás


 262 992      262 992      113 477     
 7 346      7 346      3 100     


 255 646      255 646      110 377     
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI 
JUTTATÁSA


 275 392      275 877      125 212     
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS A 2010. I. FÉLÉVI


TÁMOGATÁSOKRÓL, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOKRÓL


adat: ezer Ft.


MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS %


EREDETI MÓD.


1. Kulturális, sport- és egyéb támogatás 69,1


2.  400      400      -       0,0


3. 155,1


4. DAREH működési hozzájárulás  415      415      410     98,8


5. Többcélú Társulásnak  -       0,0


6. Újszülöttek támogatása  975      975      540     55,4


7. Polgárőrség támogatása  500      500      500     100,0


8. Kulturális és szakemberképzési támogatás  -        138      138     100,0


9. Segélyek túlfizetése  -        -       0,0


10. Támogatás képviselői tiszteletdíjból  -        347      104     30,0


11.  295     29,5


I. 73,3


1. Lakossági közműfejlesztési támogatás  421     14,0


2.  -       0,0


3. Gondozási Központ felújításához (önerő)  -        -       0,0


4.  -        -       0,0


5. Otthonteremtési támogatás  -       178,5


6. Adott előleg - VK rekonstrukcióhoz  -        -       0,0


7.  950      950      -       0,0


8. Diplomások letelepedési támogatása  400      400      100     25,0


II. 148,6


1. Helyi támogatás  -       0,0


2. Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne  53     5,3
III. Kölcsönnyújtás  53     0,9


MINDÖSSZESEN: 88,4


 13 000      13 000      8 978     


Nem önk.többs.váll.-nak átadott p.e.(Körös V.)


Más önk.szervnek (MÁV közm.,választás)  1 456      1 456      2 258     


 2 000      2 000     


 1 612     


Saját hatáskörű polgárm.tám.  1 000      1 000     


Műk.célú pénzeszköz átadás és tám.  19 746      20 231      14 835     


 3 000      3 000     
P.eszk. más önk.ktgv.szervnek (DARFT ivóvíz)  2 000      2 000     


 3 198     
Központi ktgv.szervnek (Tűzoltóság)  1 289     


 4 252      7 588     


 11 102     
DAREH fejlesztési c.pe.átadás


Felhalm.célú pénzeszköz átadás és tám.  6 350      13 800      20 500     


 5 000      5 000     


 1 000      1 000     
 6 000      6 000     


 32 096      40 031      35 388     







6.SZ.MELLÉKLET
Felhalmozási kiadások bemutatása


                                                                           adat: ezer Ft-ban
KIADÁSOK Teljesítés


1. Óvoda korszerűsítés


2. Dózsa utcai iskola burkolatfelújítás


3. Egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása


4.


5. Összekötő járdák felújítása


6. Egyéb járdarekonstrukció 289


7. Figyelőkutak 0


8. Rendezési terv felülvizsgálata


9. Erdőfelújítás 0


10. Informatikai fejlesztés – Polgármesteri Hivatal 793


11. Gyarmatoldali temető útfelújítás


12.


13. Kinizsi utcai hiányzó közvilágítás kiépítése


14. Turisztikai táblák létesítése


15. ÁROP szervezetfejlesztés 760 792


16. Ivóvízrendszer rekonstrukció


17. Szennyvízrendszer rekonstrukció


18. PAG-SZESZI pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz


19. Tűzoltóság pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz 0


20. 986 986


21. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat 0


22.


23. 357


24. 422


25.


26. 243


27. 0


28. Szivattyútelepek felújítása 500 0


29. Bölcsődefelújítás 653


30. Gondozási Központ tűzvédelmi berendezéshez 600 236


31. 250 250


32. Bérlakások felújítása 0


33. 100 32


34. 346


35. Felhalmozási céltartalék 0


36. Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés 0


37. Felhalmozási kölcsön


- helyi támogatás 0


- munkáltatói támogatás 53


38. Pénzeszköz átadás 


- közműfejlesztési hozzájárulás 421


- diplomások letelepedési támogatása 400 100


 - Gondozási Központnak felújításhoz, önerőként 0


 - Otthonteremtési támogatás


- DARFT ivóvízminőség javító program 0


- DAREH fejlesztési hozzájárulás 950 0


0


 - Tűzoltóság - Katasztrófavédelmi pályázathoz 0


39.  - Egyéb felhalmozási kiadások 0


40. 2 0


ÖSSZESEN:


Mód.ei.
16 843 25 226


7 121 7 515


23 030 22 904


Útburkolatok felújítása /Táncsics,Torda,Kolozsvári, Újt.XX./ 26 864 26 631


10 333 10 073


4 000


1 450


1 500 1 563


1 000


3 750


5 958 5 900


Somogyi-Bacsó utcák burkolatfelújítása 28 625 29 239


11 760 11 695


3 915 3 872


10 000 2 855


20 800 1 745


5 134 3 588


8 125


Általános Iskola - beruházás saját hatáskörű ei.módosítás alapján


1 500


Városközp.rekonstrukció – D'Orsay kastély-Múzeum felújítás 110 779 3 407


Városközp.rekonstrukció – Műv.Kp.áttrium udvar felújítása 5 125


Városközp.rekonstrukció – Tűzoltóság felújítása 4 000


Városközp.rekonstrukció – Terek felújítása + térfigyelő rendszer 147 428 6 626


Városközp.rekonstrukció – ESZA projekt + prog. management 14 143


Hunyadi u.csapadékcsatorna felújítás 1 500


17 970


Részesedés vásárlás (Békés Manifeszt Kft.)


2 500


Eszözbeszerzés – Múzeum


Eszözbeszerzés – Tűzoltóság 1 063


151 047


5 600


5 000


1 000


3 000


3 198


4 252 7 588


2 000


 -Adott előlegek - VK rekonstrukcióhoz (D'Orsay, terek felújítása) 11 102


1 289


1 941


MÁK ktg.vetés egyeztetés


675 862 190 733







INTÉZMÉNYEK FINANSZIROZÁSA 
2010. I. FÉLÉV


7. SZ. MELLÉKLET


adat: ezer Ft.


Intézmény Előirányzat Teljesítés
Eredeti Módosított %


ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK:


52,0


Általános és Alapfokú Művészeti Isk. 51,0


Városi Tűzoltóság 46,4


40,9


ÖSSZESEN: 49,6


Mód. ei.


Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola  232 736      242 003      125 926     


 304 486      323 964      165 324     


 227 732      234 519      108 746     
Művelődési-, Sport és Szabadidő 
Központ  29 975      31 216      12 774     


 794 929      831 702      412 770     







Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (módosított előirányzattal) 8.melléklet


M Ű K Ö D É S I    C É L Ú
BEVÉTELEK KIADÁSOK


1. Intézményi működési bevétel + helyi adók 1. Személyi juttatások
2. Önkormányzatnak átengedett ~ 2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. 3. Dologi és egyéb folyó ~
4. Működési célú pénzeszköz átvétel 4.
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.


6.  Általános tartalék
ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:


F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú
BEVÉTELEK KIADÁSOK


1. Felhalmozási célú bevétel ÁFA ~ 1. Beruházások
2. Ingatlanértékesítés 2. Felújítások
3. Vízmű bérleti díj 3.
4. Pályázati források 4. Felhalmozási célú bevétel ÁFA befizetés
5. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek 5.
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6. Felhalmozási céltartalék
7.
8. Visszatérülések
9. Felhalmozási célú hitel
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:


MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:


Mód.ei. Mód.ei.
327 398 994 455
360 035 256 272


Normatív állami tám. és hozzájárulások 1 158 048 469 169
61 373 Pénzeszk.átadás 20 231


112 111 Társadalom és szoc.pol. ~ 255 646
14 080


2 018 965 2 009 853


Mód.ei. Mód.ei.
8 000 81 901


28 000 417 514
32 000 Felh.célú pe.átadás 13 800
96 908 5 600
43 648 Helyi tám.+munkáltatói kölcsön 6 000
3 000 151 047


Közműfejl.támogatás 3 000
2 000


200 000
250 194


666 750 675 862


2 685 715 2 685 715







8./a melléklet


Kiadások megoszlása
Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás Felújítás Kölcsönnyújtás


Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fűtéskorszerűsítés
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Útburkolatok felújítása (4 út) 0
Polgármesteri Hivatal Összekötő járdák felújítása
Polgármesteri Hivatal Egyéb járdarekonstrukció
Polgármesteri Hivatal Figyelőkutak
Polgármesteri Hivatal Rendezési terv felülvizsgálat
Polgármesteri Hivatal Erdőfelújítás
Polgármesteri Hivatal Közműfejlesztési hozzájárulás
Polgármesteri Hivatal 400
Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ tűzriasztó
Polgármesteri Hivatal Otthonteremtési támogatás
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal DAREH fejlesztési hozzájárulás 950
Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztés
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Turisztikai táblák létesítése
Polgármesteri Hivatal ÁROP szervezet-fejlesztés 760
Polgármesteri Hivatal Ivóvíz rendszer rekonstrukció
Polgármesteri Hivatal Szennyvíz rendszer rekonstrukció
Polgármesteri Hivatal Hulladékgazdálkodási terv
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Szivattyútelepek felújítása 500
Polgármesteri Hivatal Bérlakások felújítása
PAG-SZESZI - pénzmaradványból
Tűzoltóság - pénzmaradványból


986
1 1


Sárréti Múzeum Eszközbeszerzés 100
Polgármesteri Hivatal 250


2010-re tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék


Pézeszköz átadás Céltart.
16 843


Bölcsődefejújítás 17 970
Dózsa u.-i iskola burkolatfelúj. 7 121


Eü-i alapellátás belső felújítása 23 030
26 864


9 700
4 633


1 450
1 500


1 000
3 000


Diplomások letelepedési tám.
3 198
4 252


DARFT ivóvízminőség jav.prg. 2 000


3 750
Gyarmatoldali temető útfelúj. 5 958


Somogyi-Bacsó B.utcák burk.felúj. 28 625
Kinizsi u-i hiányzó közvilágítás kiép. 11 760


3 915


10 000
20 800


1 500
Városkp.rekonstr.- D'Orsay-Múzeum 110 779


Városkp.rekonstr.- Műv.Központ 5 125
Városkp.rekonstr.- Tűzoltóság 4 000


Városkp.rekonstr.- Terek felújítása 147 428
Városkp.rekonstr.- ESZA+pr.manag. 14 143


Hunyadi u.csapadék csatorna felúj. 1 500


2 500
5 134
8 125


Ált.Iskola - saját hatáskörben
MÁK ktgv.egyeztetés


Békés Manifeszt Kft. Törzstőke jegyzés







8./a melléklet


Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ tűzriasztó 600


Kiadások megoszlása
Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás Felújítás Kölcsönnyújtás


Tűzoltóság Eszközbeszerzés
Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány felhasználás
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Várhelyi tábor felújítása-FVM
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal DARFT Petőfi u. burkolatfelújítás
Polgármesteri Hivatal


Összesen:
Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés:


Pézeszköz átadás Céltart.
1 063


110 554
Munkáltatói kölcsön és helyi támog. 6 000


DARFT szeleskerti csatorna rekonstr. 9 973
6 000


Bölcsődék infrastruktúrális fejlesztése 5 000
9 520


Senhsi pályázat- LEADER 10 000
81 901 417 514 13 800 6 000 151 047


5 600


Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 675 862





		1.MEL.

		2.MEL.

		3.MEL.

		4.mell

		5.MEL.

		5.A.MEL.

		6.MEL.

		7mell

		8.melléklet

		8-a mell.felhalm.mérleg






E L Ő T E R J E S Z T É S
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztusi ülésére


Tárgy:                           Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
                                                                          Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi 
                                                                          fordulójához, és a pályázati kiírás feltételei


Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Egészségügyi és Népjóléti Bizottság!


A  Bursa  Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot  a  Kormány  2000. 
őszétől  minden  évben  meghirdette  a  hátrányos  helyzetű,  szociálisan  rászoruló  fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak támogatására.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer jogszabályi  hátteréül a 
felsőoktatásról  szóló  2005.  évi  CXXXIX.  törvény,  valamint  a  felsőoktatásban  részt  vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendelet szolgál. 


Ehhez  központi  forrásból  is  hozzájárul  oly  módon,  hogy a  települési  önkormányzat  által 
megállapított támogatási összeget azzal megegyező mértékben kiegészíti.


A Bursa Hungarica ösztöndíj tehát olyan pénzbeli szociális támogatás, mely a csatlakozott 
települési  és  megyei  önkormányzatok  által  a  hallgatónak  adományozott  szociális 
ösztöndíjból, és az intézményi ösztöndíjrészből áll.


Az  ösztöndíjra  nappali  tagozaton  felsőoktatási  intézményben  –  a  rendvédelmi  és  katonai 
intézményeket  kivéve – már tanulmányokat folytató („A” típusú pályázat),  illetve az adott 
évben  felsőoktatási  intézménybe  felvételizni  kívánó  fiatalok  („B”  típusú  pályázat) 
pályázhatnak. 


Az előbbi esetben az ösztöndíj két félévre, azaz tíz hónapra, az utóbbi esetben hat félévre, 
azaz 30 hónapra szól és kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg. 


A 2005. évi  CXXXIX. törvény 147.§ 10.pontja alapján:  hátrányos helyzetű hallgató az a 
beiratkozás időpontjában 25.-ik életévét be nem töltött hallgató, (jelentkező), akit középfokú  
tanulmányai  során családi  körülményei,  szociális  helyzete  miatt  a  jegyző  védelembe  vett,  
illetve  aki  után  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatást  folyósítottak,  illetve  rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.


Az önkormányzatok számára a részvétel nem kötelező. 


Évente a kiírást követően dönthet a testület a csatlakozási szándékáról, akárcsak a támogatás 
összegéről. 


Szeghalom Város Képviselő-testülete  által  elfogadott  helyi,  szociális  rendeletünk alapja,  a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvényben  rögzítettek. 
Ennek értelmében a szociális rászorultság alapja, a mindenkori nyugdíjminimum összege, és 
további feltétel, hogy a kérelmezőnek vagyona nincs.


Az  OKM  Támogatáskezelő  megküldte  a  2011.  évi  forduló  pályázati  kiírását. 
Önkormányzatunk csak abban az esetben csatlakozhat a pályázati kiíráshoz, ha az Általános 







Szerződési Feltételek elfogadását tartalmazó  Csatlakozási nyilatkozatot  2010. szeptember 
30-ig visszaküldjük. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata évek óta csatlakozik a pályázati rendszerhez, a szociálisan 
rászoruló fiatalok esélyteremtése érdekében.


A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerről  szóló  51/2007. 
(III.26.)  számú  Korm.  rendelet,  a  2005.  évi  CXXXIX.tv,  valamint  a  2011.  évi  Általános 
Szerződési Feltételek rendelkeznek a támogatás folyósításának rendjéről. Ezen jogszabályok 
mondják  ki  azt  is,  hogy  az  adott  települési  önkormányzatok  saját  maguk  jogosultak   a 
pályázat kiírására, illetve a pályázati feltételek meghatározására. 


Amennyiben az önkormányzat csatlakozott a 2011. évi fordulóhoz, csak azt követően van arra 
lehetősége, hogy 2010. október 01. és 29-e közötti időszakra kiírja a pályázatot.


Tekintettel  arra,  hogy  a  hátrányos  helyzetű  fiatalok  továbbtanulásának  önkormányzati 
támogatása továbbra is indokolt és szükséges, javaslom a Tisztelt Bizottságnak és a Tisztelt 
Képviselő-testületnek  az  előterjesztés  elfogadását  és  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíjrendszer 
2011. évi fordulójához történő csatlakozást.


Határozati javaslat:


Szeghalom Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 


A pályázati kiírásban az egy háztartáson belüli egy főre jutó nettó átlagjövedelem összegét 
29.000,-Ft/hóban határozza meg. A pályázó családja vagyonnal nem rendelkezhet.


A megítélhető támogatást 5.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.


A pályázatokat a Képviselő-testület Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja el.


A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírásával, valamint 
felkéri, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedést.


Határidő: - nyilatkozat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
- pályázat kiírása: 2009. október 01.


Szeghalom, 2010. augusztus 4.


Macsári József
 polgármester








ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-Testület 2010. augusztus 30-i testületi ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!


Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2009. évben a Dél-alföldi Regionális 


Fejlesztési  Tanács  által  kiírt  decentralizált  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú 


belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) pályázati kiírásra „A szeghalmi Somogyi B. és 


Bacsó B. utak rekonstrukciója” címmel.


A pályázat módosított költségvetése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 30.542.077 


Ft, a támogatás mértéke 50 %, összesen 15.271.038 Ft, az önerő mértéke 15. 271.039 Ft volt.


A támogatás  lehívásához  kapcsolódó  helyszíni  ellenőrzésen  megállapításra  került,  hogy a 


tervezett 6 szennyvíz és vízvezeték valamint 1 db gáz tolózár akna szintre emeléséből a gáz 


tolózár szintre emelése nem történt meg, mivel ez az akna az úttól kb. 1,5 m-re helyezkedik 


el, és ez a tény a kivitelezés során feltáráskor derült ki.


A  gáz  tolózárakna  kiépítésének  költsége  35.000  Ft,  támogatástartalma  17.500  Ft,  így  a 


beruházás összköltsége 30.507.076 Ft-ra, a támogatási összeg 15.253.538 Ft-ra változik.


A  gáz  tolózárakna  kiépítésének  költségét  az  Önkormányzatnak  kell  elvégeztetnie,  így 


támogatástartalmáról le kell mondania.


Fentiek alapján javaslom az alábbi Határozati javaslat elfogadását.


Határozati javaslat:


Javasoljuk  a  Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  benyújtott  „A 


szeghalmi  Somogyi  B.  és  Bacsó  B.  utak  rekonstrukciója”  tárgyú  pályázat  módosult 


költségeinek elfogadását, valamint a támogatásmaradványról történő lemondást.


Határidő: a pályázat végső elszámolásának határideje 2010. 09. 30.


Felelős: Macsári József polgármester


Szeghalom, 2010. augusztus 17.


Macsári József
polgármester






Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba


2010


HELYI TANTERV


Gépészet SZAKMACSOPORT


„F”-felzárkóztató osztály

(1 év)


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00


ÉRVÉNYES: 2010-től


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK


A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a felzárkóztató osztály alkalmas legyen a gépészet szakmacsoport szakképzési évfolyamainak megkezdésére,  a géplakatos, hegesztő szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, minimális szintű végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a Berettyó-Körös szakképzési Társulat önálló programjának keretén belül valósítható meg.


Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Felelősségtudat


Szabálykövetés


Térlátás


Kézügyesség


Megbízhatóság


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Precizitás


Stabil kéztartás


Tapintás


Térbeli tájékozódás


Térérzékelés


Testi erő


Testi ügyesség


Társas kompetenciák:


Határozottság


Irányíthatóság


Irányító készség


Hatékony kérdezés kézsége


Kapcsolatteremtő kézség


Közérthetőség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Figyelemösszpontosítás


Elővigyázatosság


Emlékező képesség


Figyelemösszpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Intenzív munkavégzés


Ismeretek helyénvaló alkalmazása


Körültekintés


Következtetési képesség


Kreativitás


Kritikus gondolkodás


Lényegfelismerés képessége


Logikus gondolkodás


Módszeres munkavégzés


Ötletgazdagság


Rendszerező képesség


Tervezés


Tervezési készség


		9. évfolyam

		

		

		

		

		Heti óraszámok



		

		Tantárgy megnevezése

		Elmélet

		Gyakorlat

		Összesen

		Elmélet

		Gyakorlat



		1.

		Mérések egyszerű mérő eszközökkel

		0

		36

		36

		

		1



		2.

		Műszaki ábrázolások alapjai

		36

		0

		36

		1

		



		3.

		Előrajzolás síkban

		0

		18

		0,5

		

		0.5



		4.

		Anyag megmunkálások I.

		0

		54

		1.5

		

		1.5



		5.

		Anyagmegmunkálások II.

		0

		72

		2

		

		2



		

		

		

		

		Mindösszesen:

		

		



		

		Összesen

		111

		211

		322

		2

		5





Szakmai alapozás 9-10. felzárkótató évfolyamain 

Mérések egyszerű mérőeszközökkel 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		A mérés fogalma,


szabványosítás,


az SI-mértékegységrendszer.




		Mérési alapfogalmak,


mérési hibalehetőségek,


hibák.


SI-mértékegységrendszer.



		Csoportos, páros


tevékenységek.


Projektfeladat készítése.



		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni


a szabványosítás


jelentőségét,


– a mérési


alapismereteket,


– az SI-mértékegységrendszert

és alapegységeit,


– meghatározni a hibáit.



		Hosszúságmérés.


Szögmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök:


– mérőszalag,


– tolómérő,


– mikrométer.




		A tanulók


hosszúságbecslési


képességének fejlesztése,


a mérési ismeretek


erősítése, hosszúságmérő


eszközök biztonságos


használatának gyakorlása.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


A tanulók otthonában


és környezetében


különböző méretek


meghatározása.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Megfelelő mérési


pontosságú mérőeszköz


kiválasztása.


Várható értékek


becsléssel történő


megállapítása, annak


gyakorlása.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hosszúság SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges, megfelelő


mérési pontosságú


eszközöket


kiválasztani,


– a hosszúságés


szögmérő


eszközöket


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Területmérés.


SI-mértékegységek.


Területszámítás.

		A tanulók területbecslési


képességének fejlesztése,


a területmérés és számítás


begyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.


Alapterületek (tanműhely,


iskolaudvar,


lakásméretek,


tárolószekrények, polcok


stb.) mérése, számítása.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a terület SI alapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a hosszúságmérő


eszközöket


használni,


– hosszúságadatokból


egyszerű idomok,


felületek felszínét


meghatározni,


– a feladat


elvégzéséhez


szükséges


számításokat


alkalmazni.



		Tömegmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök.




		A tanulók tömegbecslési


képességének fejlesztése,


a tömegmérés és számítás


begyakorlása,


mértékegységek biztos


átváltása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a tömeg SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges megfelelő


mérőeszközöket


kiválasztani,


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Hőmérsékletmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(mikrométer, higanyos


és hőelemes hőmérő).




		A hőmérsékletmérés


gyakorlása,


eszközhasználati


készségfejlesztés.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


Mérőeszközök mérési


tartományának


ismertetése.


Projektfeladat készítése.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hőmérséklet


fogalmát alkalmazni,


– egyszerű hőmérők


mérési elveit


ismertetni,


– hőmérsékletet mérni.



		Időmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(stopperóra).

		Az időmérő eszközök


használatának gyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– az időmérő


eszközöket


használni,


időtartamokat,


időintervallumokat


megbecsülni.





A műszaki ábrázolások alapjai 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolások alapjai

37 óra


A tanulók fegyelmezett


munkavégzésre nevelése.


A rajzeszközök


és mérőeszközök pontos


használata.


Gondos és esztétikus


munkavégzésre nevelés.


Tanári bemutatás


és magyarázat alapján


jegyzetkészítés.




		A műszaki dokumentáció


és a szabvány fogalma.


A műszaki dokumentáció


általános előírásai.


A mértékegységek,


névleges és tényleges


méret.


Mérési gyakorlatok:


hosszúságmérés


mérőszalaggal,


tolómérővel,


mikrométerrel.


Ellenőrző eszközök


használata: derékszög,


acél- és más vonalzók,


szögellenőrző eszközök.


Rajzlapok méretei,


méretarány, feliratmező,


darabjegyzék, vonalfajták,


méretmegadás,


szabványírás.


Rajzeszközök használata,


rajzok készítése (papíron


és munkadarabon).




		A munkahely rendjét,


a fontosabb


munkavédelmi


és tűzrendészeti oktatás


szabályait munkanaplóba,


jegyzetfüzetbe leírják.


Megismerkednek


a műszaki dokumentáció


általános előírásaival.


Gyakorolják a fontosabb


mértékegységeket és azok


átszámítását


prefixumokkal.


Felmérő dolgozatot írnak,


és azt kiértékelik.


Hosszúságmérési


gyakorlatokat végeznek,


különféle hosszmérő


eszközökkel.


Ismerkednek az ellenőrző


eszközökkel


és használatukat


gyakorolják.


Rajzeszközökkel


ismerkednek


és gyakorolják azok


használatát


Vázlatkészítés


gyakorlásával


megtanulják a rajzlapok


méreteit,


a méretarányokat stb.

		– A tanulók be tudják


tartani


a munkavédelmi


és tűzrendészeti


előírásokat.


– Tudják alkalmazni


a műszaki


dokumentáció


általános előírásait.


– A tanulók képesek


alkalmazni az SI


alapmértékegységeit


és azok kisebb


és nagyobb értékeit


prefixumokkal


átszámítani.


– Tudnak


mérőszalaggal mmpontossággal,


tolómérővel


0,05 mm pontossággal


mérni.


– Tudják használni az


ellenőrző


eszközöket.


– Tudják


a rajzeszközöket


használni, ismerik


a rajzlapméreteket,


a kicsinyítést


és nagyítást.


– El tudják készíteni


a feliratmezőt,


a darabjegyzéket,


tudnak méreteket


helyesen megadni.





 Előrajzolás a síkban

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Előrajzolás a síkban 


18 óra




		Előrajzolás a síkban.


Mérő- és rajzolóeszközök.




		Csoportos, páros és egyedi


tevékenységek.


Előrajzolási műveletek


alumínium- vagy


acéllemezre.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzoló és jelölőeszközöket,


– a megadott


paraméterek alapján


pontos előrajzolási


munkákat végezni,


– az előrajzolás


Helyességét és pontosságát


Ellenőrizni.





Anyagmegmunkálások I. 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások I. 



		Fémek és műanyagok


alakítása I.


Darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás, faragás, vésés.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek


alumínium-, réz- vagy


acéllemezzel.


Lemezmunkák.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


eszközöket,


szerszámokat,


– a darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás során


pontos,


balesetmentes,


szakszerű munkát


végezni.



		

		Fémek és műanyagok


alakítása II. A képlékenység,


alakváltozás fogalma.


A képlékenyalakítás típusai: nyújtás,


egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás.


Melegítés, hőre lágyuló


műanyagok.


Alakítószerszámok és eszközök.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek.

		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani a szükséges


eszközöket, szerszámokat,


– a képlékenység, alakváltozás,


nyújtás, egyengetés,


hajlítás, szegés,


domborítás fogalmát


ismertetni,


– az alakítási műveleteket


pontosan,


balesetmentesen


szakszerűen végezni,


– elkészíteni egy


önálló produktumot,


amely az érdeklődési


területükhöz


kapcsolódik.







Anyagmegmunkálások II. 74 óra

 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások II. 


74 óra



		Mérés, ellenőrzés.


A mérés eszközei.


Jelölőeszközök.




		Megfigyelés,


tanulmányozás, mérés.


Munkaműveletek önálló


elvégeztetése




		képesek:


– kiválasztani a feladat


elvégzéséhez


szükséges


eszközöket,


– a minőségi


követelményeknek


eleget tenni.



		

		Síkmértani szerkesztések.


Térelemek.




		Megfigyelés,


szerkesztések, értékelés.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzolóés


jelölőeszközöket,


– az előrajzolást


szakszerűen


elvégezni,


– a saját munkájukat


elemezni, korrigálni,


az eredményeket


ellenőrizni, értékelni.






		

		A forgácsolás elmélete


és gyakorlata.


A forgácsolás szerszámai, eszközei.

Balesetmentes munkavégzés.




		Megfigyelés, megbeszélés.




		A tanulók legyenek képesek:

– kiválasztani


a feladathoz megfelelő

eszközöket,


– a faragás, vésés,


fűrészelés, reszelés,


fúrás, süllyesztés,


forgácsolás műveleteit


önállóan elvégezni

– információkat


értelmezni,


következtetéseket


megfogalmazni.






		

		Kötések, kötési módok.


Oldható és nem oldható


kötésmódok.


A kézi menetkészítés


eszközei.


Forrasztások,


lágyforrasztás.




		Megfigyelés, kipróbálás,


gyakorlás.




		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni a kötési


módokat,


– felsorolni gyakorlati


alkalmazásaikat,


– a kézi menetvágás,


menetfúrás


műveleteit önállóan


elvégezni,


– alkatrészeket panelba


be- és kiforrasztani,


– fogalmakat alkotni


közvetlen


tapasztalatok alapján,


– a szükséges


védőeszközöket


rendeltetésszerűen


alkalmazni.





A továbblépés feltétele: 


A tanulók a felzárkóztató évfolyamon számjegyes osztályozással nem értékelhetőek, kizárólag szöveges értékeléssel mérhető a tanuló előrehaladása. A meghatározott % elérése esetén továbbjutási feltétel a „megfelelt” minősítés elérése.


Ez esetben a tanuló tanulmányait folytathatja:


· Géplakatos szakképzés 1/11 évfolyamán,


· Hegesztő szakképzés 1/11 évfolyamán.


*A 11. és 12. évfolyam szakmai képzésének programját, lásd az intézmény Pedagógiai Programjában 2+2 rendszerű gépészeti szakmák csoportjában.

Szakmai vizsgák

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró vizsga eredményes letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü szakképzésben résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.


Szakmai tankönyvek listája:

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott
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INFORMATIKA HELYI TANTERV


GIMNÁZIUM


Bevezető


Az informatika tantárgy igyekszik tartalmilag korszerű, a technikai fejlődéssel lépést tartó, szinte naponta változó ismereteket nyújtani, azokat a mindennapi életben alkalmazható formában oktatni. A tananyag logikai elrendezése ennek megfelelően a használati szinttől a belső működés megértése felé, a passzív befogadótól az aktív irányítóig viszi a diákokat.


A fő cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése.


A céljaink eléréséhez különösen fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben részesüljenek az informatika tanulása során, különben az élet más területein nem fogják alkalmazni a megszerzett kompetenciáikat, szinte áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a modern információs eszközökkel szemben. Mindenki egyéni érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, az életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni.


Ez a terület gyors változásával különösen alkalmas arra, hogy bemutassa annak fontosságát, hogy figyelmet kell fordítani informatikai ismereteinek folyamatos megújítására. Ebben egyre nagyobb szerepet kell kapnia az intelligens és interaktív hálózati technológiának, valamint a vizuális kommunikációnak. Különösen fontos, hogy a földrajzi elhelyezkedésből, származásból és az anyagi lehetőségek különbözőségéből adódó esélyegyenlőtlenségek csökkenhetnek az informatikai eszközök elterjedésével.


A tanterv alkalmazásának feltételei


Mindenféle tankönyv és segédanyag, az alkalmazhatóságnak személyi és tárgyi feltételei vannak. Ezeket tudatos fejlesztéssel ki kell alakítani, amely mind fenntartói, mind intézményi erőfeszítéseket igényel, anyagi és személyi vonatkozásban is.


Tárgyi feltételek


Az informatika tantárgy mindkét részterületét lehet és bizonyos esetekben célszerűbb jellegük miatt két eltérő típusú teremben oktatni. Az elméleti részek tanítására megfelel egy hagyományos terem egyetlen számítógéppel és projektorral, míg a gyakorlati ismereteket diákonkénti egy gépes számítógépes szaktanteremben illetve az iskolai vagy más könyvtárban javasolt tartani.


Az informatikai kultúra elterjedésével megváltozik az iskola szerepe. Az önálló ismeretszerzés elérése érdekében a könyvtárhoz hasonlóan a termekben is lehetővé kell tenni az eszközökhöz való hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. Biztosítani kell a többi műveltségterület, tantárgy számára a géphasználatot. Meg kell jelennie a hagyományos tanórákon túlmutató informatikával támogatott projektmunkáknak is.


A számítástechnika szaktantermet infrastrukturális elemein – számítógépasztalok, osztott elektromos hálózat, megfelelő világítás, fehértábla, légkondicionálás, ami már önmagában is jelentős anyagi terhet jelent – túl a következő felszereléseknek javasolt lennie:



–
számítógép, annyi, hogy lehetőleg a tanórán egy gépre egy diák jusson;



–
helyi hálózat, külső hálózati kapcsolattal



–
szkenner, digitális fényképezőgép



–
projektor



–
hálózati nyomtató.


A számítógépes munkahelyre vonatkozó szabályok, ergonómiai előírások betartása különösen javasolt az általános iskolai körülmények között, mivel a nagy életkori különbség miatt testfelépítésben, méretben igen eltérő tanulók kénytelenek használni ugyanazon eszközöket.


A magas színvonalú munka feltétele multimédia alkalmazások futtatására is alkalmas a multimédia számítógépek beszerzése. Ezekben a hangkártya – hozzá fejhallgató mikrofonnal –, a DVD-meghajtó már alapfelszereltség, a megjelenítés minősége és sebessége az alkalmazások igényéhez mért. A szakteremben szkenner illetve egy színes nyomtató is a minőségi oktatás feltételeként szabható.


Amennyiben más tanórákon és a szaktantermen kívül is szeretnénk a számítógépet hatékonyan alkalmazni, úgy hordozható számítógép és projektor is szükséges.


Az alkalmazások közül 8. évfolyamig a kellékeken túl – böngésző, notesz, számológép, naptár, óra, rajzprogram – ajánlott egy magyar nyelvű irodai programcsomag. A 9. évfolyamtól ajánlott egy tagoltabb irodai csomag: például az Office valamelyik magyar nyelvű változata. Emellett egy adatbázis-kezelő is ajánlott, amely alkalmas SQL nyelvű lekérdezés megadására és végrehajtására.


Az algoritmizálás oktatásához több nyelv és fejlesztői környezet is ajánlott. Az egyik a magyar nyelvű Comenius LOGO, amelyet 8. évfolyamig ajánlott alkalmazni. Hasonlóan célszerű az ugyancsak magyar és a LOGO-ra épülő Imagine és Lapoda LOGO használata. Az algoritmikus nyelvek oktatásához később valamelyik BASIC vagy egy Pascal programfejlesztői környezet is használható.


Egyéb alkalmazások és segédprogramok között vírusirtók, tömörítők, levelezési és hálózati böngésző programok mindenféleképpen szerepeljenek. Érjük el, hogy ezek jogtisztán kerüljenek beszerzésre, illetve úgy használjuk ezeket, ahogy azt a felhasználói szerződés előírja.


A Sulinet Digitális Tudásbázis anyagai ingyenes oktatási segédanyagokat, programokat nyújtanak, Ezek választékát kövessük nyomon. Az iskolai oktatási informatikus, illetve a Sulinet oktatási rovata ebben segítségünkre lehet. A Sulinet indította tanár-továbbképzési rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy a nem informatika szakos tanárok is konstruktív módon tudják használni a számítógépet tanóráikon.


Az iskolai könyvtár felszereltségét a szakmai előírások jól megadják. A számítógépes felszerelésével csak annyiban érdemes foglalkozni, hogy ott egy gépen érdemes a könyvállományt nyilvántartani, valamint néhány gépen az internet elérését lehetővé tenni. A könyvtári olvasó kialakításakor gondoljunk arra is, hogy esetleg ott csoportfoglalkozást vagy tanórát is tarthassunk.


Az informatika oktatása – a többi tantárgyhoz hasonlóan – számos demonstrációs eszköz meglétét igényli. A már nem használható számítógép-alkatrészek; számolóeszközök: kövek, számolótáblák, szorobán, zsebszámológépek; faliképek: számítógép egységek felépítéséről, alapparancsokról; modellek; tervezőtábla; logikai áramköri alapelemek és kapcsolások vagy előre gyártott formában, vagy saját magunk, diákjaink által elkészített formában is előállhatnak.


A szaktantermek falára célszerű néhány rendszerező, áttekintést nyújtó ábrát, táblázatot elhelyezni. Ilyen lehet például a programkészítés, a szövegszerkesztés lépései, egy programozási nyelv kulcsszavait, utasításait rendszerezve bemutató táblázat. Érdekesség lehet a helyi hálózat felépítése, a számítást segítő eszközök vagy éppen a könyvtárak fejlődését bemutató tablók, meghatározó szerepű személyek képei, életrajzai.


A tantárgyközi integrációt nagyban segíti, ha történelmi, tudományos és technikatörténeti eseményeket, személyeket közösen bemutató tablókat is elhelyezünk a terem falán.


A fő területek és célok


Az OM honlapján elérhetőek az informatika oktatásában meghatározott területek és célok. E célkitűzések az informatika területén már több éve megfogalmazódtak.



–
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában.



–
Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak (szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes kiértékelni és felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet használatában. Szokjon hozzá az ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, lexikonok, kézikönyvek, különböző média, multimédia és hipermédia használatához.



–
Értse a közvetlen és a közvetett kommunikáció lényegét. Legyen tájékozott a média szerepéről az egyén és a társadalom életében.



–
Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait.



–
Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával, tudjon oktatóprogramokat használni.



–
Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.



–
Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.



–
Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Helyesen használja a logika alapvető elemeit.



–
Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.



–
Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.



–
Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának, például a számítógép- vagy videojáték-függőség problémái.



–
Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.



–
A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában.



–
Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.



–
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is.



–
Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.
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Célok és feladatok


Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási, tárolási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több évig tanult informatika tantárgy, és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja.

Az emelt óraszámú informatikai osztályban célunk, hogy minden tanulónak meglegyen az ECDL vizsgája, vagy minimum a középszintű informatika érettségi vizsgája 10. évfolyam végére. 

Az informatikai nevelésnek, – amely nem egyedül az informatika tantárgy feladata – meg kell mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges (technikai) környezet mellet létezik a jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt az adatot, információt és tudást hordozza, amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket (világokat) praktikus, tudományos, művészi vagy más szempontból megjeleníti. A jelek világa, a társadalmi élet minden területét átható virtuális környezetet alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul meg a médiában (film, videó, televízió) vagy újabban az interaktív digitális médiában (multimédia számítógép, hipermédia számítógépes hálózat). Alapvető célunk annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként alakítja át a társadalmat, mit jelent a kialakulóban lévő információs társadalom.

A számítástechnika – beleértve a multimédia- és az Internet használatot is – a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit.


A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek együttesen segítik a tanulók informatikai szemléletének kialakítását.


Az informatikai nevelés azzal, hogy a logikus gondolkodásra, problémamegoldásra tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet fejleszt, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök alkalmazásával felkészít a munkára, a mindennapi életre, egyben valamennyi tantárgy tanulását segíti. Célja olyan attitűd kialakítása, amely motiválttá teszi az egyént az információs társadalomba történő bekapcsolódásra, amely segít abban, hogy az egyén ne érezze idegennek ezt a világot.


Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon informatikai ismereteik folyamatos megújításának az igénye.


Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű probléma-megoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, e-mail, levelezési listák, gopher, telnet, FTP).


A számítástechnika oktatásának fő célkitűzései a következők:


korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják;


az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának fejlesztése; a logikus gondolkodás lényeges a problémamegoldásban, és az algoritmusok elkészítésében, kódolásában;


önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, a lemaradókkal és a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.;


együttműködésre nevelés, csoportmunka: a nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát;


alkotó munkára nevelés: akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy adatbázist készítünk, a végeredmény egy új termék, egy új mű lesz;


az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat s azok mozgatóit;


az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (dolgozat, esszé, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, bibliográfia-készítés, szervezés, tanulás);


az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására;


az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait.

A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései a következők:


felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére;


a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása: fejlesztése a könyvtári információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával;


 a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése;


az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása;

a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és –feldolgozásba;

a forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása;


a különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni, és bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése.


Fejlesztési követelmények


A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában.


Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában.


Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait.


Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával.


Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.


Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.


Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani.


Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről.


Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.


Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.


Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái).


Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai eszközöknek.


Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.


Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével.


Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a különböző információs forrásokat.


Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük.


Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani.


Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket készíteni.


Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek.


Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja venni szolgáltatásaikat.


Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját.


Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni.


Belépő tevékenységformák

Az informatika alapjai


A személyi számítógép ismertebb perifériáinak gyakorlott kezelése; beszámoló készítése a kereskedelemben kapható új perifériákról; a Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az analóg és a digitális jel különbözőségének megértése; analóg jel digitalizálása. A logikai alapműveletek ismerete, és összetett alkalmazása.

Az operációs rendszer használata


Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése. Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. Egy alkalmazás önálló installálása a használt környezetben, hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek módosítása. Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata. Háttértár töredék-mentesítése, megbízhatóságának ellenőrzése. 


Kommunikáció hálózaton


 Azonosító és a jelszó önálló használata. Saját e-mail cím létrehozása (rendszergazda) és használata. Elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival). Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként).


Algoritmusok és adatok


Elemi és összetett adatok kezelése, a feladatmegoldáshoz megfelelő adattípus kiválasztása. Egyszerű algoritmusok pontos megfogalmazása. Alapvető adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok (összegzés, számlálás, keresés, rendezés) alkalmazása feladatmegoldásban. Algoritmusok megvalósítása számítógépen.


Dokumentumkészítés számítógéppel


Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése. Típusdokumentumok elkészítése minta alapján. Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról). Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban. Weblap készítése webszerkesztő használatával. Prezentáció készítése. Önálló multimédia-bemutató elkészítése és vetítése valamilyen oktatási-nevelési témáról (ajánlott témák: etika, egészségnevelés, kommunikáció, az informatika jövője).


Táblázatkezelés


A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása; egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata. A függvényhivatkozások másolása. Tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A megfelelő diagramtípus kiválasztása. A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján. Esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése.


Adatbázis-kezelés


Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Az adatbázissal szembeni követelmények; adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz való viszonyának megértése. Mindennapi életünkkel kapcsolatos egyszerű adatállomány tervezése, a szerkezet definiálása, létesítése és feltöltése néhány adattal. Adatok módosítása, törlése. Adatbázisrendezés, -keresés, -megjelenítés; adatbázis-lekérdezés, kinyomtatás. Hozzáférés egy adatbázishoz. 


Könyvtárhasználat


A középiskolai könyvtár állományának, eszközeinek és szolgáltatásainak rendszeres igénybevétele mellett tapasztalatszerzés más típusú könyvtárakról, a könyvtári információs rendszer szolgáltatásairól.


Dokumentumok értékelése és használata esztétikai értékük, szakmai hitelességük és információs értékük szerint.


Tanulmányi és közhasznú tájékozódás hagyományos és elektronikus forrásokban (katalógusok, bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok, internet). Az információk értékelése és szelektálása. Forrásjegyzék összeállítása.


		TÉMAKÖRÖK

		TARTALMAK



		Az informatika alapjai

		Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más számítógépek. Analóg és digitális jelek. Logikai műveletek.



		Az operációs rendszer használata

		Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, jellemzők beállítása. Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője. Alkalmazás telepítése  és regisztrálása installációs anyagról. 



		Kommunikáció hálózaton

		Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az iskolai azonosító képzési szabálya és használata. Saját e-mail cím. Elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése. Az ftp bemutatása. Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel.



		Algoritmusok és adatok

		Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven: adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok. Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven. A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, kipróbálás. Elemi és összetett adatok, karakterek, számok, logikai értékek, tömbök.



		Dokumentum-készítés számítógéppel

		A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése. A szöveg formázásának lehetőségei: a fejléc-lábléc, az oldalszámozás, a lábjegyzet; hasábok kialakítása. Dokumentumok készítése minta és feladat alapján. Weboldal készítése webszerkesztővel: szöveg, kép, link bevitele. Formázási lehetőségek. Hálózati dokumentumok szerkezete. Multimédia-prezentáció. A prezentáció készítésének menete. 



		Táblázatkezelés

		A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Függvények, képletek. Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás. A diagram fogalma. Diagramfajták. Problémamegoldás táblázatkezelővel. 



		Adatbázis-kezelés

		Keresési és lekérdezési feladatok. Adatállományok. Az adatbázis karbantartása. 



		Könyvtárhasználat

		Könyvtárismeret: a középiskolai könyvtár raktári rendje, szolgáltatásai, könyvtártípusok, könyvtári és egyéb információs rendszerek.


Dokumentumismeret: kézikönyvek, szakkönyvek és szakmai folyóiratok tájékoztató apparátusa. Dokumentumértékelés.


Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok, bibliográfiák. A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei.





A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudja értelmezni alapvető algoritmusok működését és alkalmazza őket. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban.


Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban.


A különböző tagozatokon az informatika oktatás célja: felkészíteni a diákokat a közép és az emelt szintű informatika érettségire. A különböző óraszámok miatt a gyakorlás, és a tananyag elsajátításának szintjei különbözőek. 


I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 


E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. 


Az informatika vizsga -a többi tantárgyhoz hasonlóan -központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. 


E vizsga bármely középiskolában tanuló diák számára szabadon választható vizsga, s az oktatási törvénynek és az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően kétszintű lehet: közép- és emelt szintű. 


A középszintű vizsga a középiskolai tanulmányokat lezáró jellegű. 


Az emelt szintű vizsga mindemellett a felvételi vizsgát is kiváltja azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyekben a számítástechnika, a programozás vagy az informatika az előírt, illetve választható felvételi tantárgy. Mindkét vizsga központilag előállított, gyakorlati és szóbeli részekből áll a vizsgaleírásban szereplő jellemzők szerint. A részletes követelményrendszer felépítése az Érettségi vizsgaszabályzatban foglalt általános követelmények szerkezetét követi. 


A középszintű érettségi anyagának meghatározásához elsődleges szempont, hogy a követelmények olyan ismereteket és képességeket tartalmazzanak, amelyek segítik az eligazodást és a munkába állást az információs társadalomban. 


Az emelt szintű érettségi anyagát ezen kívül meghatározzák az egyetemek és főiskolák informatikai szakjain várt tudás- és képességigények. Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb szinten kéri számon, továbbá kiegészül a felvételihez szükséges tudásanyaggal is. 


A) KOMPETENCIÁK


Általános kompetenciák 


· A tanulóktól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa 


· korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit kihasználni tudó tanulók képzése) 


· algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú); 


· -önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló szköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra, ...); 


· együttműködő-készség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást); 


· alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a „termékségnek” minden egyes következményével együtt); 


· az informatika és a társadalmi kölcsönhatásának felismerése (az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit). 


Tartalomorientált kompetenciák 


Információs társadalom 


· A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; 


· értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba; 


· képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani; 


· ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait; 


· ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit; 


· ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait! 


Informatikai alapok - hardver 


· A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű informatikában; 


· ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit; 


· ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait; 


· legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! 


Informatikai alapok -szoftver 


· A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését; 


· tudja kezelni a könyvtárszerkezetet; 


· ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit; 


· ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! 


Szövegszerkesztés 


· A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot; 


· tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit; 


· tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat; 


· részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására; 


· ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, ...) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni; 


· tudja dokumentumait esztétikus formára hozni; 


· tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra; 


· tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni! 


Táblázatkezelés 


· A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot; 


· tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit; 


· legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni; 


· legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni; 


· tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni; 


· tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni! 


Adatbázis-kezelés 


· A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 


· legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján; 


· az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan karbantartani; 


· tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni; 


· tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni; 


· nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni; 


· a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! 


Információs hálózati szolgáltatások 


· Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal; 


· tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni; 


· tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni; 


· tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni; 


· tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni! 


Prezentáció (bemutató) és grafika 


· A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot; 


· tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit; 


· tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; 


· tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani; 


· grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni; 


· képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni! 


Könyvtárhasználat 


· A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására; 


· rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével; 


· a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni; 


· ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait! 


Algoritmizálás, adatmodellezés 


· A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni; 


· tudjon pontos feladatmeghatározás után adatmodellt felállítani; 


· tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt;-tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni;


· legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére! 


A programozás eszközei 


· A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani; 


· legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét; 


· legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne! 


B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 


I. Információs társadalom 


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		 Emelt szint 



		1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 


 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek  


1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban  


1.1.4. Közhasznú információs források 

		 Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni.  Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, tv, ...). Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.  Legyen képes összetett keresésre az interneten, keresőszerverek segítségével. 

		



		1.2. Információ és társadalom 


 1.2.1. Az informatika Fejlődéstörténete


1.2.2. A modern információs 


társadalom jellemzői 


1.2.3. Informatika és etika


1.2.4. Jogi ismeretek

		Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait, eseményeit. Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségromboló, egészségkárosító hatását. Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét. Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hardverben károkat okozhatnak. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelentős értéket képviselhet. Ismerje a szerzői jog fogalmát. Tudja csoportosítani a szoftvereket felhasználói szerződés szerint (freeware, shareware, üzleti).

		





2. Informatikai alapismeretek -hardver


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		2.1. Jelátalakítás és kódolás 


2.1.1. Analóg és digitális jelek


2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 


2.1.3. Bináris számábrázolás 


2.1.4. Bináris karakterábrázolás 


2.1.5. Bináris kép- és színkódolás 


2.1.6. Bináris hangkódolás 

		 Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különbözőségeit. Tudja, hogy minden érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható.

		



		2.2. A számítógép felépítése 
2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 
2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap
2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak 

		Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más elven felépülő és működő számítógépek is léteznek. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit.

		Ismerje a logikai alapműveleteket és tudja alkalmazni feladatok megoldása során.



		2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése

		

		



		2.2.5. Hálózatok  

		Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemzőit.

		





3. Informatikai alapismeretek - szoftver


		TÉMÁK 

		 VIZSGASZINTEK 



		

		Középszint

		 Emelt szint 



		3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 
3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete 
3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése  
3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértárakon
3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás
3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem
3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, ... 
3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem

		Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes egy rendszer megjelenését, néhány paraméterét igényei szerint beállítani.  Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét.  Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazodjon el benne.  Ismerje a könyvtárműveleteket.  Tudjon állományokat megkeresni.  Ismerje és tudja használni az állománykezelő funkciókat. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni.  Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés eszközeit, módszereit. Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele.  Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat

		





4. Szövegszerkesztés


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		4.1. A szövegszerkesztő használata 
4.1.1. A program indítása 
4.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere 
4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 

		 Tudja az általa tanult szövegszerkesztő programot indítani. Ismerje a szövegszerkesztő kezelő felületét. Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Tudjon többféle formátumú dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni.  Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél, ...) önállóan készíteni. 

		



		4.2. Szövegszerkesztési alapok  
4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás 
4.2.2. Karakterformázás 
4.2.3. Bekezdésformázás  
4.2.4. Felsorolás, számozás 
4.2.5. Tabulátorok használata 
4.2.6. Oldalformázás 

		Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal). Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, stílusát, színét megadni.  Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintázatot megadni.  Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat használni.  Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (élőfej, élőláb, lapszámozás, margók, ...) 

		



		4.3. Szövegjavítási funkciók 
4.3.1. Keresés és csere  4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 
4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 

		 Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési funkcióit.  Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni.  Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni.  Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit. 

		



		4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben  
4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés
4.4.2. Körlevélkészítés 


4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk 


 

		 Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, törölni). 

		





5. Táblázatkezelés


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		5.1. A táblázatkezelő használata 
5.1.1. A program indítása  5.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere 
5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 

		 Tudja az általa tanult táblázatkezelő programot indítani. Ismerje a program kezelő felületét. Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok között váltani. Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. 

		



		5.2. A táblázatok felépítése 
 5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 

		 Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát.  Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, illetve, törölni. 

		



		5.3. Adatok a táblázatokban  5.3.1. Adattípusok 5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 5.3.3. A cellahivatkozások használata 5.3.4. Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény

		 Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípusokat.  Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni. Tudjon hivatkozást használni munkalapon belül.  Tudjon hivatkozást használni munkalapokon keresztül.  Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes címzést. 

		



		5.4. Táblázatformázás 5.4.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 5.4.2. Karakter-, cella- és tartományformázások 5.4.3. Cellák és tartományok másolása

		 Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit. Tudja alkalmazni a cellán, illetve a tartományon belüli igazítás lehetőségeit.  Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázat készítés lehetőségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni.

		



		5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok
5.5.1. Egyszerű táblázat készítése 
5.5.2. Formázási lehetőségek 
5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése

		 Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.  Ismerje a kapcsolatot  a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő rendszerek között. Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó).  Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni. 

		



		5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel 


 5.6.1. Tantárgyi feladatok megoldása 
 5.6.2. A mindennapi életben előforduló problémák

		Tudjon statisztikai problémákat megoldani táblázatkezelővel.  Tudjon egyszerű és jól áttekinthető nyilvántartást készíteni.  Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján

		





6. Adatbázis-kezelés


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai  
6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs 

		 Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbázis között. A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon adatrekordokat összeállítani. Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogalmával, tudjon kulcsmezőt kiválasztani. 

		 Ismerje a relációs adatmodell jellemzőit. 



		6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata
 6.2.1. Adattípusok 
6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 
6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása

		Ismerje az adatbázis-kezelőben használatos fontosabb mezőtípusokat (szöveg, különböző számtípusok, dátum, logikai); milyen adat tárolására alkalmasak, mik a velük végezhető műveletek.  Tudjon létező adatbázist megnyitni, abból az adatokat a képernyőn megjeleníteni. Tudjon rekordokat vagy egyes mezőket kitörölni, vagy a benne levő adatokat újakkal felülírni.  Tudja a módosított adatokat kimenteni.  Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létrehozni. Képes legyen az adattábla mezőit helyesen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni.

		célszerű adattáblákat és azok közötti kapcsolatokat megtervezni. 
Ismerje és tudja felhasználni valamely lekérdező nyelv alapvető utasításait 
Tudjon adott szövegnek megfelelő űrlapot és jelentést megtervezni és elkészíteni



		6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 
6.3.1. Lekérdezések, függvények használata 6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés  
6.3.3. Összesítés 

		 Tudjon a létező adatbázisban adott feltételeknek megfelelő rekordokat megjeleníteni és azokkal műveletet végezni. Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mezők megjelenítése szükséges. 

		. 



		6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 6.4.1. Űrlapok használata 6.4.2. Jelentések használata

		 Tudjon az adattáblákból számítandó információkat megjeleníteni. Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést kialakítani és nyomtatni. 

		. 





7. Információs hálózati szolgáltatások


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		 Emelt szint 



		7.1. Kommunikáció az Interneten
7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer használata 7.1.2. Állományok átvitele
7.1.3. WWW
7.1.4. keresőrendszerek 7.1.5. Távoli adatbázisok használata 

		 Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél részeit és a levél jellemzőit.  Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogadni. Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány átviteli a segédprogramot. Ismerje az állomány átvitel szolgáltatást. Tudjon internetről állományokat letölteni. Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje a böngésző programok navigációs eszközeit. Tudjon kulcsszavas és tematikus keresőt használni. Tudjon egyszerű és összetett keresési feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbázisokat használni

		



		7.2. Web-lap készítés


7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete


7.2.2. Web-lap készítése Web-színű, méretű, igazítású szöveg, szerkesztővel 


7.2.3. Formázási lehetőségek

		Ismerje a Web-lap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző listák, táblázatok, képek, animációk hivatkozások elhelyezése egy grafikus Web-szerkesztővel. Tudjon egyszerű Web-lap szerkesztési feladatot elvégezni.

		Tudjon egyszerű Web-lapot készíteni a HTML leíró nyelv segítségével, egyszerű szövegszerkesztővel. ismerje a HTML alapelemeit





8. Prezentáció és grafika


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		8.1. Prezentáció (bemutató) 
8.1.1. A program indítása 
8.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
8.1.3. A program menürendszere 
8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, diaminta ...) és formázása 

		 Tudja az általa tanult bemutatókészítő programot indítani. Ismerje a program kezelő felületét.  Tudjon bemutatót megnyitni, menteni és lejátszani különböző módokon. Tudjon bemutatót készíteni. 

		



		8.2. Grafika 
8.2.1. A program indítása
8.2.2. A munkakörnyezet beállítása 
8.2.3. A program menürendszere 
8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása  8.2.5. Képek beillesztése, formázása 

		 Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. Ismerje a program kezelő felületét.  Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni.  Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transzformálni. Tudjon képeket képfeldolgozó programmal kezelni, módosítani, minőségét javítani. Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környezetben esztétikusan elhelyezni.

		





9. Könyvtárhasználat


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		9.1. Könyvtárak  
9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 
9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet 9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány
 9.1.4. A könyvtári szolgáltatások

		 Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyományos és elektronikus könyvtárak. Tudja kiválasztani a dokumentumokat és használni az eszközöket. Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. 

		



		9.2. Dokumentumok  9.2.1. Nyomtatott dokumentumok 
9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD)

		 Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú információs forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. 

		



		9.3. Tájékoztató eszközök 9.3.1. Katalógusok 
9.3.2. Adatbázisok 
9.3.3. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) 

		 Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógusban. Tudjon adatokat gyűjteni számítógépes adatbázisból.  Tudjon információt keresni az interneten, ismert keresőprogramokat használni. 

		





10. Algoritmizálás; adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten)


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 
10.1.1. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek 
10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, 

		

		 Ismerje az adattípusok osztályozásának lehetséges fajtáit. Tudjon különbséget tenni egyszerű és összetett típusok 



		rekord, halmaz  
10.1.3. Állományok 

		

		között. Tudja a felsorolt összetett típusokat definiálni.  Ismerje az egyes típusokhoz tartozó műveleteket. (Numerikus, logikai, karakter-, ill. szövegműveletek; továbbá tömbből elem kiválasztása indexével, rekordból mező kiválasztása nevével, halmazműveletek; szekvenciális állományokra alkalmazható műveletek) 



		10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra 
10.2.1. Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések 

		

		 Ismerje a strukturált programozás alapelveit, a lehetséges programszerkezeteket. Tudja a szükséges változókat kiválasztani, és programbeli használatukat szabatosan megfogalmazni.  Tudja pontosan leírni az egyes típusfeladatok kiinduló állapotát (azaz felsorolni az értékkel rendelkező változókat és tulajdonságukat) és a várt eredményt (azaz mely változóba, milyen feltételek mellett, milyen értékeket kell visszaadnia a programnak). Tudja leírni a megfelelő algoritmusokat valamely algoritmus-leíró nyelven. 



		10.3. Rekurzió 
10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában 

		

		 Ismerje a rekurzió fogalmát. Néhány egyszerű rekurziós feladaton tudjon bemutatni a rekurzív algoritmusokat. 



		10.4. A programkészítés mint termék-előállítási folyamat 
10.4.1. A programkészítés lépései: feladatmeghatá-rozás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás

		

		 Világosan lássa a tervezés és a kódolás közötti különbséget. Tisztában legyen a tesztelés szerepével és alapelveivel. Tudjon adott feladathoz olyan tesztadatokat meghatározni, amelyek a hibás működés kiszűrésére alkalmasak. 



		10.5. Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban 
10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű természettudományos szimulációs problémák, a középiskolai tantárgyakkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

		

		 Tudjon programot készíteni a felsorolt tantárgyak köréből megfogalmazott probléma megoldására, ha a megoldó módszerről részletes leírást kap. 





11. A programozás eszközei (csak emelt szinten)


		TÉMÁK

		VIZSGASZINTEK



		

		Középszint

		Emelt szint



		11.1. Algoritmusleíró eszközök 
11.1.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével 
11.1.2. Az algoritmus-leíró eszközök fajtái 

		

		 Ismerje a struktogramot vagy a folyamatábrát, és a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt.  Tudjon az egyikkel programot tervezni. 



		11.2. Programozási nyelv  11.2.1. Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete 

		

		 Ismerjen egy programozási nyelven: típusdefiníciót, változódeklarációt, input és output utasításokat, alapvető programszerkezeteket (azaz szekvenciát, elágazást, ciklust), eljárásokat, állományból adatbeviteli és -kiviteli műveleteket. 



		11.3. Programfejlesztői környezet 
11.3.1. Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben
11.3.2. Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben

		

		 Tudjon egy közepes nehézségű, de összetett feladatot strukturáltan megoldani az ismert programnyelven.  Tudjon e felhasználóval kulturáltan kommunikáló adatbevitelt és adatkivitelt írni.  Legyen képes a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni.  Tudjon nyomkövetéssel programot tesztelni. 





Szakiskola


INFORMATIKA


9-10. évfolyam


Célok és feladatok


A mai információs társadalomban a számítástechnika és az IKT (információs és kommunikációs technológia) gyors fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan nő az információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az információ árúvá válik, és az információs szektor egyre több munkaerőt alkalmaz.


Az információs társadalom igényeinek megfelelően megváltozik az iskola. Megváltozik a pedagógus szerepe is: előtérbe kerül az információk közötti eligazodást segítő, tanácsadó szerepe, az ismeretek birtokosából és átadójából a tudás navigátorává és a kompetenciák fejlesztőjévé kell válnia. Nevelnie kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, dolgozni, művelődni, kapcsolatot, közösséget teremteni és szórakozni. Az információs és kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell tenni.


Az informatikaoktatás fő célja a korábban megszerzett informatikai ismeretek rendszerezése, az informatika megismert eszközeinek, módszereinek és fogalmainak stabilizálása, illetve bővítése, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének alakítását, informatikai (digitális) kompetenciáik fejlesztését és alkalmazását a mindennapi életben. Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra is, a tehetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra.


Az informatikaoktatás célrendszere összhangban van a Nemzeti alaptantervben is megjelenő kulcskompetenciákkal. Ezeket a célokat és feladatokat differenciáltan és az életkori sajátosságoknak megfelelően kell értelmezni.


Fejleszteni kell a tanulók digitális kompetenciáját, a társadalom információs technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése, keresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten.


A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek értését és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, internet-szolgáltatások, elektronikus kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben, a tanulásban, a munkában, a kutatásban és a szabadidőben. Az egyénnek ismernie kell az információ hitelességével, megbízhatóságával és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai és jogi vonatkozások alapjait.


A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő) kommunikáció kiterjesztésének tekinthető, - gyakran „digitális írástudásnak” is nevezik – amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt. Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos használatának kompetenciáival: szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és képek szerkesztése, értelmezése, prezentálása különféle alkalmazásokban és az interneten.


A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére fejlesztették ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága. Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése. Mindezeken túlmenően a tevékenység-algoritmusok jelentős szerepet játszanak a számítógépes kommunikációban, az alkalmazások és az információk kezelésében is.


A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk, és előre jelezzük a természeti folyamatokat, illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A korszerű számítógépek és modellek alkalmazásával korábban elképzelhetetlen mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt elvégezni. Az informatikai-számítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és műszaki kompetencia magában foglalja a kételkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és konstruálás iránti vágyat, valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai kérdések iránti érdeklődést is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához.


A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, e-könyvek, internetes adatbázisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus oktatástechnikai eszközök (projektor, interaktív tábla). A hatékony és önálló tanulás fel is tételezi, hogy ismerjük és tudjuk használni a fenti eszközöket. 


Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli felkészülésben. Az informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket megismertesse a tanulókkal.


Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami azt is jelenti, hogy a feladatok zöme a hétköznapi élettel, a közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással kapcsolatos. Mindez kitűnő lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére. Az IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen a biológiai és mentális egészség megőrzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és függőséget okozhat. Az internet soha nem látott mértékben lehetővé teszi más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel lehetőséget nyújt az állampolgári kompetencia fejlesztésére. 


Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez, mivel külön foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. 


Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás tág lehetőségeket teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra.


Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű, illetve a dokumentum esztétikai megjelenése és kifejezőképessége. (Gondoljunk a könyvkiadásra, a multimédiára vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy digitalizált műalkotások, illetve művészetek száma is. Az informatikaoktatás az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.


Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és tanulási technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos használói magatartás kialakítása is.


Mindehhez azonban nem elég az informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket a különböző órákon és a felkészülésük során is. 


A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Egyes kulcskompetenciák meghatározó szerepe különösen megfigyelhető az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, a felkészülés a felnőtt lét szerepeire kiemelt fejlesztési feladataiban. Az informatikaoktatás és nevelés részben az ismeretek szintjén, nagyrészt azonban a feladatmegoldások, problémamegoldások, alkalmazások szintjén építi be a kiemelt fejlesztési feladatokat napi gyakorlatába.


Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók érdeklődésüknek megfelelően, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ennek érdekében olyan differenciálást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az egyének tudásához, kompetenciáihoz, olyan szervezési irányítási és értékelési módokat kell alkalmazni, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak kialakulását és fejlesztését. Az egyéni és a kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT alkalmazása erre tág teret nyújt az informatikában.


Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.


Fejlesztési követelmények


A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és más intelligens informatikai eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait. Legyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására). Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és információhordozók használatában.


Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot különféle formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje a legalapvetőbb szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Tudja kezelni a multimédiás dokumentumok alapelemeit. Szerezzen tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében, tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudja a (rendelkezésre álló) oktatóprogramokat használni.


Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök, programok, alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt.


Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részeit. Kísérletezzen egyszerű folyamatok számítógépes modelljeivel.


A tanuló legyen jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon információt szerezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén: csoportos kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a mobilkommunikáció lehetőségeit.


Ismerje a hagyományos médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Tudjon használni médiainformatikai eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidős tevékenységben.


A tanuló ismerkedjen a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival és fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében. Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, az újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok és adatok használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség). Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségre káros hatásait (pl. játék-függőség, gerinc vagy a szem károsodása). 


Legyen tájékozott az e-kereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten rendelni, illetve vásárolni.


A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár és az elektronikus könyvtár használatában. Feladatai megoldásához használja a folyóiratokat, lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző médiumokat, valamint az interaktív multimédiát. Tudjon különbséget tenni az alapvető dokumentumtípusok között. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban betöltött szerepét. Tudjon dokumentumokat keresni a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a tájékoztató eszköznek megfelelő keresési módszerek alkalmazásával. Tudjon a dokumentumokból idézni és a forrásokra hivatkozni.


9. évfolyam


Fejlesztési feladatok


		TÉMAKÖRÖK

		TARTALMAK

		BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK



		Az informatikai eszközök használata



		Hardver- és szoftverkörnyezet

		Ergonómiailag megfelelő számítógépes munkakörnyezet. A számítógépek felépítése. A számítógép és különféle perifériáinak kezelése. Informatikai eszközök kezelése.

		A számítógépterem rendjének, a gépek balesetmentes használatának megismerése. A perifériák helyes használata. Adott informatikai eszközök kezelésének gyakorlása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. 



		Az operációs rendszer és környezete

		Az operációs rendszer és a segédprogramok kezelése, szolgáltatásai. Könyvtárszerkezet. Fájlműveletek.
A helyi számítógépes hálózat kezelése és szolgáltatásai.
Adatbiztonság és a kártékony programok.




		Be- és kilépés az iskolai hálózatba. A helyi rendszer, illetve a számítógépes hálózat szolgáltatásainak használata.
Könyvtárszerkezet kialakítása. Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, törlése, tömörítése, kibontása.
Szoftverek, adatok etikus használata.
Víruskeresés.


Rendezzünk „vadászatot” kártékony programok és kéretlen levelek ellen.



		Infokommunikáció



		Az információ és a kód

		A jelek sokfélesége.
Titkosírás és a kód. 


Információátvitel: a mobiltelefon.

		Titkosírások készítése, megfejtése, kódolás. 


Logikai feladatok, rejtvények megoldása.


Karakterek kódolása. Számok átváltása a kettes, tízes és tizenhatos számrendszerek között kalkulátorral. 
A mobiltelefon korszerű szolgáltatásainak használata.



		Kommunikáció az interneten

		Az elektronikus levelezés szolgáltatásai.  Közhasznú adatbázisok az interneten. Hasznos webhelyek. 
Céltudatos információkeresés az interneten, részletes (kulcsszavas) keresés. Térképek az interneten.
Multimédiás anyagok keresése és alkalmazása.
Csoportos kommunikációs formák az interneten (fórum, csevegés telefonálás…).

		Levelező program beállításainak alkalmazása.
Böngészés és keresés az interneten. Weboldal részletének mentése. Az iskola irányultságának megfelelő képek és multimédiás anyagok keresése és felhasználása.
Térképek használata a világhálón.


Fórumok használata. 
Csevegés, telefonálás az interneten.



		Tranzakciók az interneten

		Vásárlás, rendelés az interneten.

		Webáruházak keresése.


Termékek és szolgáltatások rendelése és vásárlása. 






		Médiainformatika



		

		Digitális média(eszközök) az interneten.
E-könyvek, portálok. 

		Elektronikus könyv kezelése, olvasása. 
Internetes portálok látogatása: tévé, rádió, újság.






		Informatika-alkalmazói ismeretek



		Képszerkesztés és grafika

		Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai. A digitális színes képek felépítése és formátumai, típusai.
A rajzolás eszközei. Képek vágása és retusálása. Fények és színek módosítása. Képek nyomtatása.

		Rajzoló és képszerkesztő alkalmazás használata. Konvertálás a különböző képformátumok között. A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. A rajzeszközök és a színek kezelése. Rajzok, ábrák készítése. Digitális fényképek alakítása retusálása, nyomtatása. 


Képgaléria készítése digitális fényképekből.



		Szövegszerkesztés

		Egy szövegszerkesztő szolgáltatásai. Szövegbevitel, javítás, módosítás. Mentés és nyomtatás. Dokumentumok formátumai. Karakterformázás. Bekezdésformázás, oldalformázás. Képek, objektumok beillesztése és formázásuk.
Tabulátorok, hasábok. Táblázatok formázása. 

		Szövegbevitel, gépelés, javítás, korrektúra.
Kész dokumentum mentése, nyomtatása. Konvertálás formátumok között. A szöveg karakter szintű formázása.
Bekezdések formázása, igazítása, behúzása, listák. Esztétikus oldalak készítése. Képek beillesztése, másolása, formázása.
Tabulátorok alkalmazása a dokumentumban.
Táblázatok bevitele, formázása.
Meghívó, levél, kérvény, meghatalmazás, szerződés, névjegy készítése.
Dokumentumok alkotása leírás és minta után vagy szabadon.


Például szépen formázott dokumentumok elkészítése a szakmai irányultságnak megfelelő témában.



		Multimédiás elemek

		A multimédia elemei: szöveg, rajz, fénykép, videó, hang, animáció. 

		Hanganyagok és mozgóképek lejátszása multimédia számítógéppel. 





Továbbhaladás feltételei


A tanuló tudjon alapvető könyvtár- és állományműveleteket végezni a számítógépen. Ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni azokat. Ismerje az információ és kód fogalmát. Használja a leggyakoribb helyi és távhálózati kommunikációs lehetőségeket: e-mail, böngészés, keresés. Tudjon adatbázisban keresni az interneten. Ismerjen szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő alkalmazást. Használjon és ismerjen különféle formátumú dokumentumokat. Önállóan tudjon minta és leírás alapján szöveges dokumentumot szerkeszteni. Tudjon rajzolni, képet módosítani, dokumentumban felhasználni. 


10. évfolyam


Fejlesztési feladatok


		TÉMAKÖRÖK

		TARTALMAK

		BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK



		Informatika-alkalmazói ismeretek



		Prezentáció-készítés

		Prezentációs dokumentumok felépítése, sablonok. Szövegbevitel. Képek, mozgóképek. Rajzok. Animációk. Táblázatok, diagramok. Vetítés.

		Esztétikus, bemutató tervezése. Bemutatók, elektronikus faliújságok létrehozása. Bemutatók szerkesztése. Bemutatók vetítése és kiselőadások megtartása a szakmai irányultságnak megfelelő témában.



		Táblázatkezelés

		A táblázatkezelők szolgáltatásai.
A táblázatok felépítése, alapfogalmak.
Adattípusok és formátumok. Hivatkozások, műveletek, képletek.
Képletek és adatok másolása. Rendezés.
Táblázatformázás.
Különféle függvények használata.
Diagramkészítés, grafikonkészítés.

		Adatok csoportosítása, értelmezése. A feladatmegoldáshoz szükséges táblázatok, adattípusok tervezése. Adatok bevitele a táblázatba. Műveletek, képletek, függvények alkalmazása. Táblázatok formázása, diagramok készítése. Tantárgyi és szakmai feladatok megoldása.
Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.



		Adatbázisok

		Alapfogalmak.
Kész adatbázisok megtekintése, használata.

		Adatok megtekintése, keresése, lekérdezése a szakmai irányultságnak megfelelő adatbázisban.






		Infotechnológia



		Algoritmizálás

		Algoritmusok a gyakorlatban.
Algoritmusok leírása általános eszközzel.

		Hétköznapi tevékenységsorok, algoritmusok leírása. Adott gyakorlati feladat megoldásához algoritmus tervezése.






		Információs társadalom



		Az informatika fejlődéstörténete

		Információs korszakok a történelemben.
Az internet és az IKT forradalma.

		A problémák megbeszélése.



		Az információs társadalomról

		Az információs vagy tudástársadalom fő jellemzői.
Az élethosszig tartó tanulás.


Az információ, mint termék, szolgáltatás és áru.

		Az elektronikus demokrácia osztály- vagy iskolaszintű „kipróbálása”, és/vagy társadalmi méretű esélyeinek megvitatása.


Az információ és a tudás, mint érték: a társadalmi lét különböző szféráiból vett példák megbeszélése.



		Etika és jog

		A szoftverek csoportosítása a felhasználói jog szerint.
A szabad felhasználás köre.

		Licencszerződések tanulmányozása, szövegértése.



		Adatvédelem.
Az információ megbízhatósága

		Adataink védelme.
Az adatok hitelessége.


Az internetes források megbízhatósága.

		Adatok (adataink) csoportosítása az értékük és a szükséges védelem (titkosság) szerint. 
Példák felkutatása a média információinak megbízhatóságával kapcsolatban,
az „elhallgatott” információ szerepe.






		Könyvtári informatika



		

		Könyvtárak és szolgáltatásaik.
A könyvtári médiumok, dokumentumok csoportosítása.
Katalógusok és tájékoztató eszközök.
Információkeresés.
Könyvtári médiumok használata a tanulásban.




		A könyvtári szolgáltatások megismerése. A dokumentumok megkülönböztetése formai és használati jellemzőik, információs értékük alapján. 
Megadott művek keresése a könyvtár állományában. Menetrend, telefonkönyv használata.
Információkeresés. Különféle könyvtári médiumok használata.





Továbbhaladás feltételei


A tanuló tudjon néhány diából álló esztétikus bemutatót készíteni és levetíteni. Ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait, és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat tervezni, szerkeszteni, benne képletekkel, számításokat végezni. Tudjon táblázatban műveleteket végezni, és összefüggéseket diagramon megjeleníteni. A tanuló tudjon adatbázisban információt keresni, megjeleníteni. Tudja, hogy az információs társadalom technológiája új lehetőségeket nyújt és új követelményeket támaszt a tanulás, a munka és a szabadidő terén.


Ismerje a könyvtártípusokat. Ismerje a könyvtári médiumokat, dokumentumokat, és használja az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait. Legyen képes tájékozódni a könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban.


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez


Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk. 


A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt területeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.


A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:


· Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. 


· Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.


·  Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.


· Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.


A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása. Ezzel szemben a végső jegynek az informatika tudásszintet kell tükröznie, nem más szaktárgyi tudást, nem a magatartást vagy egyéb szempontot.


A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet. Formái:


· Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.


· Szóbeli beszámoló 


· Írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Törekedni kell arra, hogy a feladat megoldásához más szaktárgyi tudást és készséget, vagy egyéb ismeretet csak minimális mértékben használjunk. A feladatok ne legyenek sem túl szokatlanok, sem túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is, amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Csak azt szabad értékelni, amit a feladat egyértelműen kér (előír). A tanulónak ne kelljen kitalálnia, hogy a kérdéseken túlmenően mire vagyunk még kíváncsiak. Írásbeli munka lehet fogalmakat, ismereteket vagy a problémamegoldást ellenőrző dolgozat, nagyobb otthoni vagy könyvtári munkára építő házi dolgozat, vagy témazáró elméleti feladatlap. A tanulóknak legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk az operációs rendszert és a különböző alkalmazásokat vagy a könyvtárat használva.


· Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselőadás például az informatika történetéből, beszámoló valamely összetett feladat megoldásáról. 


· Kiselőadás (például az informatika történetéből), írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján, ennek értékelése.


· Az egyéni értékelés összegzésének összetevői:


· Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége alapján.


· Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése.


· Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése.


· Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.



INFORMATIKA SZAKMACSOPORT


Célok és feladatok


A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.


A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség, kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.


A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.


A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség, kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.


Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció fejlődése és az internet tették lehetővé. Az exponenciálisan növekvő számítási kapacitás egyre összetettebb problémák megoldását (gépesítését) eredményezi. Az adat és az információ termelése, feldolgozása, forgalmazása és fogyasztása alapvető termelési móddá válik, az információs szektor egyre több munkaerőt és számítógépet alkalmaz. Folyamatosan nő az információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az információ árúvá válik. A társadalom minden szférájában döntő tényező a hálózatba szerveződés. Kialakul a globális hálózati gazdaság.


Napjainkban a tudás reformációja is zajlik, az egyén és a tudás viszonya megváltozik. A webhelyek összességén lényegében az egész emberi kultúra, a társadalom minden szférája reprezentálódik. Az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ (az egyén és a tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerül. A kommunikáció sebessége radikálisan felgyorsul. Megváltozik az egyén magatartása is, kritikus és értő módon kell közölnie, fogadnia és kezelnie az információt. 


Az információs és kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes és a technikai környezet mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális környezete is (program, szöveg, kép, mozgókép, hang … ), amely az emberiség praktikus, tudományos, művészi és sok másféle információit "hordozza" és megjeleníti. Az informatikaoktatás célja, hogy a tanuló mozogjon otthonosan ebben a virtuális környezetben. Képes legyen a különféle alkalmazások kezelésének elsajátítására, együttműködésre és a problémák, feladatok megoldására IKT eszközökkel. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az IKT gyors fejlődése a társadalmat átalakítja, amelyben élni és dolgozni kell. Törekedni kell az érdeklődés felkeltésére a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, hogy az informatika iránt különösen fogékony fiatalok - megfelelő továbbtanulás után - később az információs gazdaságban, mint alkotó munkaerő dolgozhassanak. 


Az ipari társadalom kialakulásával az iskola átalakult, a mai iskolának is meg kell változnia az információs társadalom igényeinek megfelelően. Az iskolarendszer feladata a tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira. Nevelni kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni, művelődni, kapcsolatot, közösséget teremteni és szórakozni.


Megváltozik a pedagógus szerepe is: előtérbe kerül az információk közötti eligazodást segítő, tanácsadó szerepe, az ismeretek birtokosából és átadójából a tudás navigátorává és a kompetenciák fejlesztőjévé kell válnia. Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra is, a tehetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra.


Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészében jelen lévő informatikai nevelés biztosíthatja.


Az informatikaoktatás célrendszere összhangban van a Nemzeti alaptantervben is megjelenő kulcskompetenciákkal. Ezeket a célokat és feladatokat differenciáltan és az életkori sajátosságoknak megfelelően kell értelmezni.


Fejleszteni kell a tanulók digitális kompetenciáját. A társadalom információs technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése, keresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten.


A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek értését és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, Internet-szolgáltatások, elektronikus kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben a tanulásban, a munkában, a kutatásban és a szabadidőben. Az egyénnek ismernie kell az információ hitelességével, megbízhatóságával és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai és jogi vonatkozások alapjait.


A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő) kommunikáció kiterjesztésének tekinthető, - gyakran „digitális írástudásnak” is nevezik – amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt és azt az „alkalmazói vizuális-manuális nyelvtudást”, amellyel a számítógéppel kommunikálunk. Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos használatának kompetenciáival: adatok, szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és mozgóképek szerkesztése, értelmezése, prezentálása, különféle alkalmazásokban és az interneten.


A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére fejlesztették ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága. Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése, az algoritmusok alkalmazásának képessége, mindennapi problémák megoldása és a világ rendszereinek, folyamatainak informatikai (számítástechnikai) modellezése során. Mindezeken túlmenően a tevékenység-algoritmusok nagy szerepet játszanak a számítógépes kommunikációban, az alkalmazások és az információk kezelésében is.


A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk és előre jelezzük a természeti folyamatokat, illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A matematika köztudottan a természetleírás, különösen a fizikai leírás átütő erejű eszköze, nyelve. A természeti rendszerekre vonatkozó számítások azonban gyakran nagy nehézségekbe ütköznek, továbbá jelentős probléma bizonyos mérések során nyert nagy mennyiségű adat informatikai kezelése, feldolgozása is. A korszerű számítógépek és modellek alkalmazásával azonban korábban elképzelhetetlen mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt elvégezni. Ezzel a természettudományos és műszaki modellezés ‑ praktikus szempontból ‑ magasabb szintre lépett. Az informatikai-számítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és műszaki-technikai kompetencia magában foglalja a kételkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és konstruálás iránti vágyat, valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai kérdések iránti érdeklődést is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához.


A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, e-könyvek, internetes adatbázisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus oktatástechnikai eszközök (projekttor, interaktív tábla …). A hatékony és önálló tanulás fel is tételezi, hogy rendelkezünk megfelelő digitális kompetenciával, ismerjük és tudjuk használni a fenti eszközöket. Az informatikai eszközök segítik a motiváció és az összpontosított figyelem folyamatos fenntartását, ezért is alkalmasak a legtöbb tantárgy tanulására.


Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli felkészülésben. Az informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket megismertesse a tanulókkal.


Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami nem csak azt jelenti, hogy jelentős a számítógépes gyakorlati tevékenység, hanem azt is, hogy a feladatok zöme a hétköznapi élettel, a közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással kapcsolatos. Mindez kitűnő lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére. Az IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen a biológiai és mentális egészség megőrzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és függőséget okozhat. Az internet soha nem látott mértékben lehetővé teszi más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez. Az információ nyilvánossá válása lehetőséget ad a demokrácia erősítésére.


Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez, amennyiben külön foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Az informatikai kompetenciák szükségesek a munka világának szinte minden információkezelést és szellemi tevékenységet igénylő területén.


Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás tág lehetőségeket teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra.


Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű, illetve a dokumentum esztétikai megjelenése és kifejezőképessége. (Gondoljunk a könyvkiadásra, a multimédiára vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy digitalizált műalkotások, illetve művészetek száma is. Az informatikaoktatás az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.


Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és tanulási technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos használói magatartás kialakítása is. Mindehhez azonban nem elég az informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket a különböző órákon és a felkészülésük során is.


A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Egyes kulcskompetenciák meghatározó szerepe különösen megfigyelhető az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, a felkészülés a felnőtt lét szerepeire, kiemelt fejlesztési feladataiban. Az informatikaoktatás és nevelés részben az ismeretek szintjén, nagyrészt azonban a feladatmegoldások, problémamegoldások, alkalmazások szintjén építi be a kiemelt fejlesztési feladatokat napi gyakorlatába. 


Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók érdeklődésüknek megfelelően, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ennek érdekében olyan differenciálást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az egyének tudásához, kompetenciáihoz, olyan szervezési, irányítási és értékelési módokat kell alkalmazni, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak kialakulását és fejlesztését. Az egyéni és a kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT alkalmazása erre különösen tág teret nyújt az informatikában.


A tantárgy célja hogy megismertesse az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, digitális kompetenciájuk fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és megfelelő motiváltsággal törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.


Fejlesztési követelmények


A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és az oktatásban előforduló más intelligens informatikai eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és perifériáit. Legyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására). Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai eszközök működési elveit.


Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot különféle formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje az alapvető dokumentumformákat, ezeket legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Tudjon kezelni és szerkeszteni multimédiás dokumentumokat. Szerezzen tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében, tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudjon oktatóprogramokat használni.


Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök, programok, alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt. Legyen tudomása az intelligens eszközökről és növekvő jelentőségükről.


Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, ha … akkor …). A problémamegoldás során ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje fel az adatok és az eredmények kapcsolatát. Egyszerű feladat megoldásához legyen képes algoritmust készíteni, és az algoritmust megvalósítani számítógépen (a használt fejlesztő rendszerrel). Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat.


Kísérletezzen egyszerű folyamatok számítógépes modelljeivel, figyelje meg a paraméterek módosításának hatását.


A tanuló ismerje a közvetett (technikai) kommunikáció modelljét és néhány eszközét. Legyen jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon adatokat megkeresni, letölteni és elhelyezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén: csoportos kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a mobilkommunikáció lehetőségeit.


Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepéről. Ismerje a hagyományos médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Ismerkedjen az új médiumokkal (virtuális valóság, interaktív média). Tudjon használni médiainformatikai eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidős tevékenységben.


A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival és fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.


Tanulmányozza az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom főbb jellemzőit, az újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok és adatok használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség). Legyen tudatában a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és a személyiségre káros hatásainak (pl. játék-függőség, gerinc vagy a szem károsodása). Legyen tájékozott az e-kereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten rendelni, illetve vásárolni.


A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet és az elektronikus könyvtár használatában. Feladatai megoldásához rendszeresen használja a folyóiratokat, lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző médiumokat, valamint az interaktív multimédiát. A dokumentumtípusok ismeretében legyen képes azok önálló használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban betöltött szerepét. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni nyilvántartásokban, a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a tájékoztató eszköznek megfelelő keresési módszerek alkalmazásával. Tudjon a dokumentumokból idézni, és a forrásokra szabályosan, etikusan hivatkozni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemzése és feldolgozása alapján.


9. évfolyam


Fejlesztési feladatok


		TÉMAKÖRÖK

		TARTALMAK

		BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK



		Az informatikai eszközök használata






		Hardver- és szoftverkörnyezet

		Ergonómiailag megfelelő számítógépes munkakörnyezet. A Neumann-elvű és más számítógépek felépítése. A számítógép és különféle perifériái. Informatikai eszközök kezelése. 
Egyes informatikai eszközök működésének fizikai, elektronikai alapjai. 

		A számítógépterem rendjének, a gépek balesetmentes használatának megismerése. A perifériák helyes használata. Adott informatikai eszközök kezelésének gyakorlása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az eszközök működési elvének megértése.


Például gyűjtsünk információkat korszerű IKT eszközökről kiscsoportokban.



		Az operációs rendszer és környezete

		Az operációs rendszer és a segédprogramok kezelése, szolgáltatásai. A hálózatok felépítése.
A helyi számítógépes hálózat kezelése és szolgáltatásai.
Adatbiztonság és a kártékony programok.
Szervizműveletek.




		Be- és kilépés az iskolai hálózatba. A helyi rendszer, illetve a számítógépes hálózat szolgáltatásainak használata.
Szoftverek, adatok etikus használata.
Például rendezzünk „vadászatot” kártékony programok és kéretlen levelek ellen. Rendezzünk „nagytakarítást”: törlés, tömörítés, biztonsági másolat, töredezettség-mentesítés …


Problémamegoldáshoz a hardver- és a szoftvereszköz tudatos választása.






		Infokommunikáció






		Az információ és a kód

		A jelek sokfélesége.
Az információ és az adat fogalma. 
Titkosírás és a kód. Kettes számrendszer. Számok és karakterek kódolása. Kép- és hangkódolás. Logikai műveletek.


Információátvitel (telefon).

		Az analóg és a digitális jel különbözőségének és átalakíthatóságának megértése.
Az információ, az adat, az adatmennyiség fogalmainak helyes használata.


Például keressünk, gyűjtsünk szép vagy egzotikus jeleket. Keressünk titkosírásokat.
Titkosírások készítése, megfejtése, kódolás. Számok átváltása a kettes, tízes és tizenhatos számrendszerek között. Kalkulátor használata átváltásra. Karakterek kódolása.
Logikai műveletek végzése. Logikai feladatok megoldása. 


Például oldjunk meg érdekes rejtvényeket.
A mobiltelefon korszerű szolgáltatásainak használata.



		Kommunikáció az interneten

		Az elektronikus levelezés fejlett szolgáltatásai. Levelezőlisták. Közhasznú adatbázisok az interneten. Hasznos webhelyek. 
Céltudatos információkeresés az interneten, részletes keresés logikai kapcsolatokkal, kereső kifejezések, szűrők. Térképek az interneten.
Multimédiás anyagok keresése és alkalmazása.


Csoportos kommunikációs formák az interneten (fórum, csevegés, telefonálás…).

		Levelező program speciális beállításainak alkalmazása. Levelezőlisták használata.  Keresés az adatbázisokban. 
Böngészés és összetett keresés az interneten. Képek és multimédiás anyagok keresése és felhasználása.
Térképek használata a világhálón.


Fórumok használata. 
Csevegés, telefonálás az interneten.






		Tranzakciók az interneten

		Vásárlás, rendelés, ügyintézés az interneten és/vagy mobilon, telefonon. Banki ügyintézés. Hivatalos ügyek intézése (önkormányzati …).

		Termékek és szolgáltatások rendelése és vásárlása.


E-kereskedelemben történő vásárlás.


Tudatos vásárlóvá nevelés.



		Médiainformatika






		

		Digitális média(eszközök) az interneten.
E-könyvek, portálok. 


Virtuális valóság alkalmazások.

		Elektronikus könyv kezelése, olvasása. 
Internetes portálok látogatása: tévé, rádió, újság.
Virtuális valóság megtekintése, és lehetőség szerint alkalmazása.






		Informatika-alkalmazói ismeretek






		Képszerkesztés és grafika

		Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai. A digitális színes képek felépítése és formátumai, típusai.
A rajzolás eszközei. Képek vágása és retusálása. Fények és színek módosítása. Rétegek használata. Transzformálás. Feliratok.
Képek nyomtatása.

		Rajzoló és képszerkesztő alkalmazások használata. Konvertálás a különböző képformátumok között. A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. A rajzeszközök és a színek kezelése. Rajzok, ábrák készítése. Digitális fényképek alakítása retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete.


Például képgaléria készítése iskolai eseményekről, rendezvényekről vagy szép épületekről vagy híres és elismert emberekről.



		Szövegszerkesztés

		Egy szövegszerkesztő szolgáltatásai. Szövegbevitel, javítás, módosítás. Mentés és nyomtatás. Dokumentumok formátumai. Karakterformázás. Bekezdésformázás, oldalformázás. Képek, objektumok beillesztése és formázásuk.
Tabulátorok, hasábok. Táblázatok formázása. Stílusok, sablonok használata. Körlevél. Dokumentumtípusok.

		Szövegbevitel, gépelés, javítás, korrektúra.
Kész dokumentum mentése, nyomtatása. Konvertálás formátumok között. A szöveg karakter szintű formázása.
Bekezdések formázása, igazítása, behúzása, listák. Esztétikus oldalak készítése. Képek beillesztése, másolása, formázása.
Tabulátorok alkalmazása a dokumentumban.
Többhasábos szöveg készítése.
Táblázatok bevitele, formázása.
Bekezdésstílus készítése. Körlevél szerkesztése.
Meghívó, levél, kérvény, meghatalmazás, szerződés, névjegy készítése.
Összetett dokumentumok alkotása leírás és minta után vagy szabadon.


Például készítsük el kiscsoportban egy osztálykirándulás szépen formázott beszámolóját. A látott nevezetességeket bemutató, az átélt eseményeket leíró formázott szövegeket, képeket és rajzokat.



		Multimédiás elemek szerkesztése

		A multimédia elemei: szöveg, rajz, fénykép, videó, hang, animáció. 

		Multimédia dokumentumok készítése, szerkesztése. Hanganyagok és mozgóképek lejátszása multimédia számítógéppel.


Például szerkesszük a kiránduláson felvett videókat és mutassuk be az osztálynak. 





Továbbhaladás feltételei


A tanuló tudjon alapvető könyvtár- és állományműveleteket végezni a számítógépen. Ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni azokat. Ismerje az adat, információ és kód fogalmát. Képes legyen egyszerű logikai feladatokat megoldani. Használja a leggyakoribb helyi és távhálózati kommunikációs lehetőségeket: e-mail, böngészés, keresés. Tudjon adatbázisban keresni az interneten. Ismerjen szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő alkalmazást. Használjon és ismerjen különféle formátumú dokumentumokat. Önállóan tudjon minta és leírás alapján szöveges dokumentumot szerkeszteni. Tudjon rajzolni, képet módosítani, dokumentumban felhasználni. Tudjon multimédia hanganyagot, mozgóképet lejátszani.


10. évfolyam


Fejlesztési feladatok


		TÉMAKÖRÖK

		TARTALMAK

		BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK



		Informatika-alkalmazói ismeretek






		Weblapok szerkesztése

		A web mint hipermédia rendszer. Egy weblapszerkesztő szolgáltatásai. Célszerű és esztétikus webhelyek (web-design). Weblapok tulajdonságai. Szövegformázás. Képek tulajdonságai és formázásuk.
Abszolút és relatív hivatkozások létrehozása.
Táblázatok tulajdonságai. Táblázatok készítése, formázása. Rétegek tulajdonságai és szerkesztése.
Adatbevitel. Dinamikus információk.




		Hipertext dokumentumok létrehozása és használata. Szöveget, képet tartalmazó esztétikus weblapok készítése, formázása.


Hivatkozások rendszerének létrehozása.
Táblázatok készítése weblapon.
Rétegek létrehozása.


Dinamikus objektumok elhelyezése a weboldalon (animációk, hangok, mozgóképek).


Például készítsünk saját vagy osztály honlapot. Készítsünk honlapot egy tetszőleges (képzeletbeli) vállalkozásnak, alapítványnak, intézménynek …



		Infokommunikáció






		Publikáció az interneten 

		Adatok, dokumentumok elhelyezése megfelelő formátumban az interneten.
Platformfüggetlen formátumok.

		Weboldalak, kisebb webhelyek publikálása az interneten, webfejlesztő vagy ftp program alkalmazásával. 


Publikáljuk a honlapunkat.



		Informatika-alkalmazói ismeretek






		Prezentációkészítés

		Prezentációs dokumentumok felépítése, sablonok. Szövegbevitel. Képek, mozgóképek. Rajzok. Animációk. Táblázatok, diagramok. Vetítés, interaktivitás.

		Esztétikus, dinamikus és interaktív bemutató tervezése a tartalom, forma és működés szempontjából. Bemutatók, elektronikus faliújságok létrehozása. Bemutatók szerkesztése. Bemutatók vetítése és kiselőadások megtartása.


Például készítsünk reklámot, kirakati bemutatót egy vagy több termék részletes bemutatásához.


Készítsünk interaktív bemutatót egy utazásról.



		Táblázatkezelés

		A táblázatkezelők szolgáltatásai.
A táblázatok felépítése, alapfogalmak.
Adattípusok és formátumok. Hivatkozások, műveletek, képletek.
Képletek és adatok másolása. Hivatkozás más munkalapra. Rendezés.
Táblázatformázás.
Különféle függvények használata.
Diagramkészítés, grafikonkészítés. 
Logikai műveletek és függvények.
Keresőfüggvények.

		Táblázatkezelővel megoldható feladatok áttekintése. Adatok csoportosítása, értelmezése. A feladatmegoldáshoz szükséges táblázatok, adattípusok tervezése. Adatok bevitele a táblázatba. Műveletek, képletek, függvények alkalmazása. Táblázatok formázása, diagramok készítése. Tantárgyi feladatok megoldása.


Például oldjunk meg fizika feladatokat, modellezzünk fizikai rendszereket táblázatkezelővel. Végezzünk gazdaságossági számításokat, az egyéni életvitelt érintő problémák kapcsán (biztosítás, mobil tarifák …)
Függvények ábrázolása.
Adatok grafikus ábrázolása, statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.






		Könyvtári informatika






		

		Könyvtárak története.
Könyvtárak típusai és szolgáltatásaik.
A könyvtári médiumok, dokumentumok csoportosítása.
Katalógusok és tájékoztató eszközök.
Forrás- és információkeresés. 
Könyvtári médiumok használata a tanulásban.




		Kutatások és kiselőadások, bemutatók a könyvtárak kultúrtörténetéből.
A könyvtári szolgáltatások megismerése. Megadott művek keresése és tematikus gyűjtőmunka a könyvtár állományában.
Forrás- és információkeresés.


Például keressünk szövegeket és oktatási anyagokat a „hatékony és önálló tanulás” témakörben, a könyvtárban és az interneten. Elemezzük a talált anyagokat és állítsunk össze 1 - 3 oldalas ajánlást, különféle hivatkozásokkal „Hogyan tanuljunk?” címmel.


 A médiumok megkülönböztetése formai és használati jellemzőik, információs értékük alapján. Különféle könyvtári médiumok használata.





Továbbhaladás feltételei


A tanuló tudjon egyszerű weboldalt szerkeszteni alkalmazással, hiperhivatkozást elhelyezni. Tudjon néhány diából álló esztétikus és tartalmas bemutatót készíteni és levetíteni. Ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait, és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat tervezni, szerkeszteni, benne képletekkel, függvényekkel számításokat végezni. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramon megjeleníteni. 


Ismerje a könyvtártípusokat. Ismerje a könyvtári médiumokat, dokumentumokat, és használja az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait. Legyen képes tájékozódni a könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban.


11. évfolyam


Fejlesztési feladatok


		TÉMAKÖRÖK

		TARTALMAK

		BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK



		Informatika-alkalmazói ismeretek



		Adatbázis-kezelés

		Adatbázismodellek, alapfogalmak.
Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatásai.
Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok.
Adattípusok, táblák létrehozása.
Űrlapok, interaktív adatkezelés. 
Egyszerű lekérdezések.
Jelentés készítése, nyomtatása.
Többtáblás lekérdezések.
Szűrés, keresés, rendezés, összesítés.
Az SQL használata.




		Adattábla, mező, rekord, kulcs, állomány fogalmak értése, helyes használata.
Adatok tárolásához egyszerű adatbázis tervezése és kialakítása. 


Például készítsünk adatbázist a könyveinkről, lemezeinkről.
Adattáblák létrehozása. Űrlapok használata. Kapcsolatok kialakítása.
Lekérdezések. Jelentés készítése.
Kész relációs adatbázis alapszintű kezelése.
SQL programozás.


Használjunk adatbázisokat hétköznapi problémák (kérdések) megoldására! Például: hány kalóriát tartalmaz egy étel, hol és mikor játszanak egy filmet, színdarabot, milyen tömegközlekedési eszközzel és mikor juthatunk el A városból B-be?



		

		Térinformatikai adatbázisok

		Térinformatikai adatbázisok: térképek, térképi keresők, útvonalkeresők használata a gyakorlatban.


Például ismerjük meg és használjuk a Google Earth rendszert.



		Infotechnológia



		Algoritmizálás, adatmodellezés

		Algoritmusok a gyakorlatban.
Algoritmusok leírása általános eszközökkel.
Programozási nyelvek és a programok.
Egy fejlesztő rendszer használata.
Elemi adattípusok. Konstansok és változók. Adatok bevitele, tárolása és megjelenítése, közlése.
Képletek és függvények használata.
Feltételes elágazások. Ciklusok típusai.
Összetett adattípusok, tömbök.
Típusalgoritmusok.
Rekurzió.
A programkészítés lépései.


Problémák megoldása számítógépes modellekkel.

		Hétköznapi tevékenységsorok, algoritmusok leírása. Adott feladat megoldásához algoritmus tervezése. A szükséges adatok és eredmények megtervezése.
Elemi és összetett adatok, képletek és függvények használata.
Elágazások és ciklusok alkalmazása.
Fejlesztő rendszer használata. A kész program tesztelése és alkalmazása.
Típusalgoritmusok alkalmazása életszerű, gyakorlati feladatok megoldása során.
(Összegzés, keresés, megszámlálás, rendezés.)


Egyszerű modellek megismerése, „kísérletezés” a modellekkel.


Például oldjunk meg, algoritmizáljunk matematikai feladatokat, modellezzünk egyszerű fizikai rendszereket. 





Továbbhaladás feltételei


A tanuló tudjon információt keresni, megjeleníteni adatbázisban. Tudjon adattáblát feltölteni megfelelő adatokkal. Képes legyen adatbázisban egyszerű lekérdezést végrehajtani.


Tudjon értelmezni alapvető algoritmusokat. Képes legyen egyszerű elágazást és ciklust tartalmazó algoritmust leírni és értelmezni. Képes legyen egyszerű feladat megoldásához algoritmust tervezni, leírni, kódolni, számítógépen futtatni és az eredményt értelmezni.


12. évfolyam


Fejlesztési feladatok


		TÉMAKÖRÖK

		TARTALMAK

		BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK



		Infotechnológia



		Folyamatok és rendszerek modellezése

		Problémák megoldása számítógépes modellekkel.

		Egyszerű modellek megismerése vagy fejlesztése, „kísérletezés” a modellekkel.
Szimulációk számítógéppel, a paraméter-módosítás hatásai.


Irányítsunk, szabályozzunk valós vagy virtuális eszközöket. Kísérletezzünk a modellekkel.
A szimulációk eredményeinek megfogalmazása.



		Problémamegoldás

		Informatikai eszközök és módszerek kiválasztása és komplex alkalmazása.
Tantárgyi és iskolai problémák, feladatok megoldása.
Számítógéppel irányított és/vagy intelligens rendszerek.

		Problémamegoldó tevékenység tervezése.
Problémák megoldása egyénileg vagy csoportban. Kooperatív munkák, projektek.
Számítógépes mérés. Robotok és/vagy virtuális eszközök szabályozása, tanítása, irányítása.






		Információs társadalom



		Az informatika fejlődéstörténete

		Információs korszakok a történelemben.
A számítástechnika története.
Az internet és az IKT forradalma.
Fejlődési trendek, a robotok.
Az IKT veszélyei a személyiségre, illetve az egészségre.

		Kutatómunkák és dolgozatok, prezentációk, weblapok írása és/vagy bemutatása, előadása az informatika történetének egy-egy érdekes eszközéről vagy technológiájáról.



		Az információs társadalomról

		Az információs vagy tudástársadalom fő jellemzői. 
A gazdaság, a környezet, a kultúra és a személyiség az információs társadalomban. A környezetvédelem lehetőségei. Az élethosszig tartó tanulás.


Az információ (adat, tudás, felfedezés, szabadalom, találmány, szerzői mű …) mint termék, szolgáltatás és . 


		Kutatómunkák az információs társadalomról.


A jellemzők megvitatása, összevetése a legújabb szociológiai, gazdasági adatokkal.
Az elektronikus demokrácia osztály- vagy iskolaszintű „kipróbálása”, és/vagy társadalmi méretű esélyeinek megvitatása.


Az információ és a tudás mint érték: a társadalmi lét különböző szféráiból vett példák megbeszélése.



		Etika és jog

		A szoftverek csoportosítása a felhasználói jog szerint.
A szellemi termékek védelme, felhasználása és a szerzői jog.
Alapvető viselkedési, publikálási szabályok. A szabad felhasználás köre.

		Konkrét szoftverek csoportosítása.
Licencszerződések tanulmányozása, szövegértése.


A szerzői és a szabadalmi jogból idézett szövegek tanulmányozása, megértése.



		Adatvédelem.
Az információ megbízhatósága.

		Adataink védelme. 
Az adatok hitelessége.


Az információ és a tudás megbízhatósága. 
Az internetes források megbízhatósága.

		Adatok (adataink) csoportosítása az értékük és a szükséges védelem (titkosság) szerint. Hagyományos és elektronikus hitelesítés.


Példák felkutatása a média információinak megbízhatóságával kapcsolatban,
az „elhallgatott” információ szerepe.
A tudományos és az áltudományos ismeretek felismerése, megkülönböztetése.






		Könyvtári informatika Médiainformatika



		

		Az iskolai könyvtár információs rendszere.


Elektronikus könyvtár, internetes adatbázisok használata. 
Digitális könyvtári médiumok.


Katalógusok és tájékoztató eszközök.
Forrás- és információkeresés. 
Az információkeresés stratégiája, műveletei és algoritmusai.
Forrásfelhasználás.

		A könyvtári információs rendszer felhasználása a tanulásban.
Információs szükségletek felismerése és kifejezése. Forrás- és információkeresés.
A problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztása és komplex használata.


A médiumok tartalmi hitelességének, formai esztétikai értékének megítélése.
Könyvtári médiumok alkotó felhasználása az etikai normák követésével.





Továbbhaladás feltételei


A tanuló legyen képes számítógépes modellel dolgozni, az eredményeket értelmezni. A tanuló ismerje az információs társadalom legfontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a szellemi termékeket a jog védi. Tudja, hogy a szoftvereket csak a licencben meghatározott feltételekkel szabad használni (a copyleft kivételével). Legyen tudatában az adatvédelem fontosságának.


A tanuló tudjon jegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokról. Legyen képes a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztására és használatára.


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez


Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk. 


A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt területeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.


A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:


· Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. 


· Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.


·  Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.


· Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.


A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása. Ezzel szemben a végső jegynek az informatika tudásszintet kell tükröznie, nem más szaktárgyi tudást, nem a magatartást vagy egyéb szempontot.


A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet. Formái:


· Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.


· Szóbeli beszámoló 


· Írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Törekedni kell arra, hogy a feladat megoldásához más szaktárgyi tudást és készséget, vagy egyéb ismeretet csak minimális mértékben használjunk. A feladatok ne legyenek sem túl szokatlanok, sem túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is, amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Csak azt szabad értékelni, amit a feladat egyértelműen kér (előír). A tanulónak ne kelljen kitalálnia, hogy a kérdéseken túlmenően mire vagyunk még kíváncsiak. Írásbeli munka lehet fogalmakat, ismereteket vagy a problémamegoldást ellenőrző dolgozat, nagyobb otthoni vagy könyvtári munkára építő házi dolgozat, vagy témazáró elméleti feladatlap. A tanulóknak legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk az operációs rendszert és a különböző alkalmazásokat vagy a könyvtárat használva.


· Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselőadás például az informatika történetéből, beszámoló valamely összetett feladat megoldásáról. 


· Kiselőadás (például az informatika történetéből), írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján, ennek értékelése.


Az egyéni értékelés összegzésének összetevői:


· Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége alapján.


· Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése.


· Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése.


· Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.


INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA


I. Általános irányelvek 

1. A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program 


· a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 


· a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, 


· a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, valamint 


· az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, 


· a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, 


· az iskolai rendszerűszakképzésben részt vevőtanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, 


· a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 


· az 54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján készült.


A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit. 


A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.


2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03 0000 00 00 


A szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszergazda 


Szakképesítések köre: 


Elágazások:


Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 01 


Megnevezés: Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető


Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 03 


Megnevezés: IT biztonság technikus 


Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 07 


Megnevezés: Webmester 


Szakképzési évfolyamok száma: 2


Elmélet aránya: 50 % Gyakorlat aránya: 50 %


Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető.


3. A képzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek 

Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. 


Tárgyi feltételek 


A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: 


– számítógép-terem

– tanterem

– szaktanterem

– demonstrációs terem

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek:


– számítógép-terem 

– tanterem

– hálózati eszköz-labor

– elektronikai mérőlabor

– elektronikai tanműhely

– számítógépterem

– hálózati eszköz labor

– szaktanterem

– demonstrációs terem

– multimédia szaktanterem 

Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. 


A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával – ellenőrzi. 


Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 


4. A tanulók felvételének feltételei 


A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: 
-


Iskolai előképzettség: 
érettségi vizsga 


Szakmai előképzettség: 
-


Előírt gyakorlat: 
-


Elérhető kreditek mennyisége: 
-


Pályaalkalmassági követelmények: 
nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: 
nem szükségesek 


Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 
nem szükséges 


5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

		

		A munkakör, foglalkozás 



		FEOR száma 

		FEOR megnevezése 



		3131 

		Számítógéphálózat-üzemeltető 





A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat lát el. Szoftveres feladatokat lát el. Címtárat telepít, konfigurál, üzemeltet. Támogatja a biztonsági rendszert. Előadástechnikai tevékenységet végez. Kereskedelmi tevékenységet folytat. Üzemelteti a külső és belső hálózatot. LAN/WAN minősítéseket végez mérésekkel. LAN/WAN hálózatokat üzemeltet és felügyel. Rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít. LAN/WAN hibaelhárítást végez. LAN/WAN adatvédelmet biztosít. LAN/WAN eszközöket telepít, LAN/WAN hálózatot módosít.. Üzemelteti a vezeték nélküli hálózatot. VoIP rendszereket üzemeltet, és telefonközpontot felügyel Televíziót, számítógép monitort javít CD/DVD eszközöket javít. IT biztonságot dokumentál VPN-t (Virtuális Magánhálózatot) hoz létre. Kliens oldali tűzfalat távolról konfigurál. A cég vezetésével konzultálva, biztonsági szabályzatot hoz létre Számítógépes rendszerek szoftveres telepítését végzi. Információt gyűjt és dokumentál munkájával kapcsolatban.  Állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak. Webtartalmak telepítését, frissítését és ellenőrzését végzi. Webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi/végezteti. Közreműködik tervezési, fejlesztési feladatokban. Hozzáférési jogosultságot biztosít a partnereknek. Rendszer konfigurálást végez és ellenőriz. 


		

		A szakképesítéssel rokon szakképesítések 



		azonosító száma 

		

		megnevezése 



		54 482 01 0000 00 00

		

		Adatbázis adminisztrátor 



		54 481 01 1000 00 00

		

		CAD-CAM informatikus 



		54 481 02 0000 00 00

		

		Informatikai alkalmazásfejlesztő 



		54 481 04 0000 00 00

		

		Informatikus 



		54 482 02 0000 00 00

		

		IT kommunikációs szolgáltató 



		54 213 04 0000 00 00

		

		Multimédia-alkalmazás fejlesztő 



		33 523 01 1000 00 00

		

		Számítógép-szerelő, - karbantartó 





6. A képzés célja 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása .A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,személyes, társas és módszerkompetenciák).


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


”A” típusú ismeret:


Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.


Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.


Elektromos áram élettani hatásai elsősegélynyújtás.


”B” típusú ismeret:


A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.


”C” típusú ismeret:


A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.


Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.


A szakmai készségek szintenként:


”5”ö-s szintűek:


A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.


”4”-es szintűek:


A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.


”3”-as szintűek:


A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.


”2”-es szintűek:


A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.


7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása: 

I. 1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 


A szakmai követelménymodul tartalma: 


Feladatprofil: 

Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN- és WAN-hálózatokat használ Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért Tevékenységét dokumentálja Szoftverhasználati jogokat alkalmaz Tervezi és szervezi a munkavégzést Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat  Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat 


Tulajdonságprofil: 


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


B Minőségbiztosítással kapcsolatos alapfogalmak 


B Munka-, környezet- és tűzvédelem 


A Elektromos áram élettani hatásai, elsősegélynyújtás 


B Erőforrások tervezése 


C Műszaki dokumentációk 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


2 
ECDL 1. m. IT alapismeretek 


2 
ECDL 2. m. Operációs rendszerek 


2 
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 


2 
ECDL 4. m. Táblázatkezelés 


2 
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 


2 
ECDL 6. m. Prezentáció 


2 
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 


3 
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 


Személyes kompetenciák: Precizitás, Fejlődőképesség, önfejlesztés 


Társas kompetenciák: Együttműködés 


Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Rendszerező képesség 


II. 1143-06 Projektmenedzsment 


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil: 

Részt vesz a projekt megtervezésében. A feladatterv kialakításában közreműködik A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi Részt vesz a kockázatelemzésben Részt vesz a követelményelemzésben A projekt értékelésében közreműködik 


Tulajdonságprofil: 


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Projektirányítási rendszerek 


C Kockázatelemzés 


C Projekttervezés 


C Erőforrás-kezelés 


B Projektirányítás számítógéppel 


B Speciális alapszabályok 


C Case-eszközök 


B Üzembehelyezés 


B Szoftverértékelés 


C Életciklus 


C Vállalkozási formák, cégalapítás 


C Szervezés és vezetési szabályok


C Marketing és reklám alapfogalmak 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


5 
Olvasott szakmai szöveg megértése 


4 
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 


5 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 


5 
Szakmai nyelvű beszédkészség 


4 
Szervezőkészség 


Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Kockázatvállalás 


Társas kompetenciák: Együttműködő-készség 


Módszerkompetenciák: Kompromisszumkészség. Kapcsolatfenntartó készség. Meggyőző-képesség. 


III. 1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma: 


Feladatprofil: 

Meghatározza a pontos konfigurációt. Összerakja a munkaállomást, szervert. Üzembe helyezi a munkaállomást, szervert és tartozékaikat. Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató, modem, UPS, scanner, USB eszközök, stb.). Hardver teszteket végez. Hardveres hibát javít, elhárít. Berendezésekben alkatrészt cserél. Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást. Megoldja a hardver problémát, vagy továbbítja a hardver problémát a következő szintre. LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi. Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz. Teszteli a kiépített hálózatot. Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken. Beállítja a rendszer-és felhasználói paramétereket (IP cím, e-mail, felhasználó név, policy, nyomtató, licence) a munkaállomásokon. Biztonsági mentést végez, adathelyreállítást végrehajt. Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson. Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken. Internetes szolgáltatásokat (proxy, http, ftp, email stb.) telepít szervereken. Rendszeresen végrehajtja a tervszerűszoftver-karbantartást (kompaktálás, temp állományok törlése, töredezettség mentesítés stb.). Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat. Előállítja a minta konfigurációt (image-file). Teszteli a tervezett változtatásokat, és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján. Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver verzió, egységesség stb.) Vezeti a licensz nyilvántartást, és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását 


Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


B 
Számítógép generációk 


B 
Számítógép belső felépítése 


B 
Mikroprocesszorok 


B 
Memóriák 


B 
Háttértárak 


B 
Perifériák 


B 
Sínrendszerek 


B 
Informatikai alapfogalmak 


B 
Szoftverek csoportosítása 


B 
Operációs rendszerek jellemzése 


B 
Operációs rendszerek feladatai 


B 
Operációs rendszerek csoportosítása 


B 
Algoritmus fogalma, jellemzői 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


4 
Számítógép eszközcsoport, szerverek, perifériák használata 


5 
Olvasott szakmai szöveg megértése 


4 
Információforrások kezelése 


Személyes kompetenciák: Precizitás 


Társas kompetenciák: -


Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Problémamegoldás, hibaelhárítás 


IV. 1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:

Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál. Átviteli közegeket műszerrel minősít. Sávszélességet mér LAN-on LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel. Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz. VLAN-okat tervez és alkalmaz. Forgalomirányítókon behatolást detektál. Forgalomirányítókat monitoroz. Forgalomirányítókat menedzsel. LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi. Forgalmi adatokat ellenőriz, rögzít és dokumentál. Fizikai topológiát, logikai felépítést, IP címzést dokumentál. Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít. LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit. Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál. LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz. LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat. LAN eszközöket konfigurál, LAN konfigurációt ment. WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment LAN és WAN kapacitást tervez, távközlési technológiát választ. WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment. VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment. Belépteti a dolgozót. Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók hozzáférjenek a dokumentumokhoz. Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség, szoftverfelelősségi nyilatkozat). Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat. Módosítja a jogosultságokat. Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre. Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist. Rendszeresen frissíti és futtatja a kém-és reklámprogram ellenes szoftvert a munkaállomásokon. Elemzi a rendszernaplókat. Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet. Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról. Támogatja a katasztrófamenedzsmentet. Üzemelteti a mentési rendszert. Vezeti a mentési naplót, hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt. Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat. Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát. Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket. Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat. Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert. Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server, DNS, Proxy, stb.) Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását. Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát. Felismeri a külső és belsőhálózatban jelentkezőhibákat, elhárítja azokat, vagy továbbítja a hibaleírást a következő szintre 


Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


B 
LAN/WAN alapismeretek 


B 
Hálózati eszközök 


B 
Hálózati átviteli közegek 


B 
Ethernet és más hálózati technológiák 


B 
OSI hálózati modell 


B 
TCP/IP hálózati modell 


B 
TCP/IP protokollkészlet 


B 
IP címzés 


B 
Forgalomirányítók konfigurálása 


B 
IOS parancsok 


B 
Irányítóprotokollok 


B 
Hibaelhárítás 


B 
Hozzáférésvezérlés listák 


B 
Haladó szintű forgalomirányítás 


B 
Kapcsolók konfigurálása 


B 
Konfigurálási ismeretek 


B 
Feszítőfa protokoll 


B 
Virtuális LAN-ok 


B 
Trönkprotokoll 


B 
Hálózattervezési ismeretek 


B 
Haladó IP címzés 


B 
WAN technológiák és eszközök 


B 
PPP 


B 
ISDN 


B 
Frame Relay 


B Hálózatfelügyeleti ismeretek B WLAN alapismeretek B WLAN technológiák B WLAN eszközök, konfigurálási ismeretek B Hálózati operációs rendszerek védelmi eszközei BTűzfalak B VPN B VoIP technológia B VoIP eszközök konfigurálása B Számítógépes rendszerek hardveres eszközeinek ismerete B Számítógépes rendszerek szoftveres eszközeinek ismerete 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


4 
Folyamatábrák olvasása, értelmezése 


4 
Folyamatábrák készítése 


4 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


4 
Diagram, nomogram kitöltése, készítése 


5 
Hálózattervek készítése 


Személyes kompetenciák: Pontosság Kézügyesség 


Társas kompetenciák: Együttműködő képesség 


Módszerkompetenciák: Tervezés Rendszerben való gondolkodás 


V. 1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:

Beléptető rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Folyamatszabályozási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Közigazgatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat) Infokommunikációs (hálózat, VoIP) rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Pénztári rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Oktatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)


Tulajdonságprofil: 


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


B Számítógép felépítése, működési elve


 B Karbantartási ismeretek 


B Kábelezés 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


4 Hálózati rajz olvasása, értelmezése 


4 Hálózati rajz készítése 


Személyes kompetenciák: Kézügyesség 


Társas kompetenciák: Segítőkészség 


Módszerkompetenciák: Precizitás 


VI. 1166-06 IT biztonságtechnika


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


VPN kiszolgálót telepít VPN kiszolgálót konfigurál VPN távoli hozzáférést konfigurál Szoftveres védelmet tervez Hardveres védelmet tervez Ellenőrzi a biztonsági szabályzat betartását IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál Digitális aláírást igényel, telepít, konfigurál Tanusítványkiszolgálót telepít, konfigurál Hardveres és szoftveres tűzfalat telepít és konfigurál 


Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


B Hálózati operációs rendszerek védelmi eszközei 


BTűzfalak 


B VPN 


B VoIP technológia 


B VoIP eszközök 


B Konfigurálás 


B Számítógépes rendszerek hardveres eszközei 


B Számítógépes rendszerek szoftveres eszközei 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


5 
Hálózati rajz olvasása, értelmezése 


5 
Hálózati rajz készítése 


5 
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 


5 
Kapcsolási rajz készítése 


4 
Folyamatábrák olvasása, értelmezése 


4 
Folyamatábrák készítése 


Személyes kompetenciák: Térlátás 


Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Meggyőzőkészség 


Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség 


VII. 1167-06 Webmester


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:

Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait Biztosítja az állandó elérhetőséget (webmaster@domain.com) Fogadja, kezeli/továbbítja a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit. Fogadja a belső és külső munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait. Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét. A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi. Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különbözőmegjelenítési felületeken. Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra. Teszteléseket végez a webtartalmak elérhetőségét illetően. Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat. Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában. A felhalmozott információk alapján rendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver és szoftver eszközöket javasol Jogosultság struktúrát kezel a webes tartalom eléréséhez. Adatbázis jogosultságokat kezel. A felhasználók adminisztrációját kezeli. Ellenőrzi a rendszer-adminisztrátor által elvégzett webszolgáltatásokhoz szükséges konfigurációt.


Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


B HTML-programnyelv 


B Web-szerkesztő program


Személyes kompetenciák: Kézügyesség 


Társas kompetenciák: Látás 


Módszerkompetenciák: Rendszerező képesség Információgyűjtés


54 481 03 0010 54 01 azonosító számú, 
Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető


		Az 54 481 03 0010 54 01 azonosító számú, Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 



		azonosítója 

		megnevezése 



		1142-06 

		Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 



		1143-06 

		Projekt menedzsment 



		1168-06 

		Hardveres, szoftveres feladatok 



		1163-06 

		LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer 





Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető szakmai követelménye

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:
-

Előírt gyakorlat:
-

Elérhető kreditek mennyisége:
-

Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek

2. Elmélet aránya:
50 %


3. Gyakorlat aránya:
50 %


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van


Időtartama (évben vagy félévben):
1 év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 
nem szervezhető


 Ha szervezhető, mikor:
-


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
nem szükséges


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK


A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai rendszergazda/Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.


A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:


· A feladatterv kialakításában közreműködik


· A projekt értékelésében közreműködik


· A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi


· Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ


· Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat


· Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség szoftverfelelősségi nyilatkozat)


· Átviteli közegeket műszerrel minősít


· Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók hozzáférjenek a dokumentumokhoz


· Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név policy nyomtató licence) a munkaállomásokon


· Belépteti a dolgozót


· Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál


· Berendezésekben alkatrészt cserél


· Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat


· Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt


· Elemzi a rendszernaplókat


· Előállítja a minta konfigurációt (image-file)


· Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását


· Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat


· Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást


· Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat


· Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz


· Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert


· Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy továbbítja a hibaleírást a következő szintre


· Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál


· Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre


· Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál


· Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál


· Forgalomirányítókat menedzsel


· Forgalomirányítókat monitoroz


· Forgalomirányítókon behatolást detektál


· Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról


· Hardver teszteket végez


· Hardveres hibát javít elhárít


· Hardvert üzemeltet szoftvert telepít


· Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít


· Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz


· Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért


· Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken


· Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ


· LAN- és WAN-hálózatokat használ


· LAN és WAN kapacitást tervez távközlési technológiát választ


· LAN eszközöket konfigurál LAN konfigurációt ment


· LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi


· LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat


· LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit


· LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz


· LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi


· Meghatározza a pontos konfigurációt


· Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő szintre


· Módosítja a jogosultságokat


· Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel


· Összerakja a munkaállomást szervert


· Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát


· Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver verzió egységesség stb.)


· Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist


· Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a munkaállomásokon


· Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)


· Részt vesz a kockázatelemzésben


· Részt vesz a követelményelemzésben


· Részt vesz a projekt megtervezésében


· Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel


· Szoftverhasználati jogokat alkalmaz


· Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet


· Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket


· Támogatja a katasztrófamenedzsmentet


· Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken


· Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken


· Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson


· Tervezi és szervezi a munkavégzést


· Teszteli a kiépített hálózatot


· Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát


· Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján


· Tevékenységét dokumentálja


· Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat


· Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB eszközök stb.)


· Üzemelteti a mentési rendszert


· Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)


· Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat


· Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat


· Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását


· Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt


· VLAN-okat tervez és alkalmaz


· VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment


· WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment


· WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment


SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE, 4+1 ÉVFOLYAMRA

		

		9.


37 hét

		10.


37 hét

		11.


37 hét

		12.


32 hét

		2/14. év


32 hét

		 



		elméleti tantárgyak

		 

		 

		 

		 

		elméleti tantárgyak

		 



		Informatikai technológia

		2

		2

		 

		 

		Hálózati technológiák 

		6



		Hardver alapismeretek

		 

		 

		3

		 

		Speciális hálózati technológiák

		3



		Hálózati operációs rendszerek

		 

		 

		3

		 

		Hálózati eszközök

		3



		Hálózati alapismeretek

		 

		 

		 

		2

		Hálózat menedzsment 

		3



		Projekt menedzsment 

		 

		 

		 

		2

		Angol nyelv az informatikában

		2



		Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek

		 

		 

		 

		2

		Vállalkozási ismeretek

		2



		Heti elméleti óraszám

		2

		2

		6

		6

		Osztályfőnöki óra

		1



		Gyakorlati tantárgyak

		 

		 

		 

		 

		Heti elméleti óraszám

		20



		Informatikai alapismeretek gyakorlat

		2

		2

		 

		 

		gyakorlati tantárgyak

		 



		Informatikai technológia gyakorlat

		 2

		2

		 

		 

		Hálózati eszközök alkalmazása

		7



		Számítástechnika

		 

		 

		2

		 

		Speciális hálózati technológiák gyakorlata

		4



		Projekt menedzsment gyakorlata

		 

		 

		 

		2

		Hálózat menedzsment gyakorlata

		4



		Hálózati alapgyakorlatok

		 

		 

		4

		4

		 

		 



		Heti gyakorlati óraszám

		4

		4

		6

		6

		Heti gyakorlati óraszám

		15



		Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

		6

		6

		12

		12

		Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma

		35



		 Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

		222

		222

		444

		384

		Évi össz. óraszám

		1120



		Szakma évfolyamok összesített óraszámai

		óraszám

		arányok

		 

		 

		 

		 



		elméleti tantárgyak

		1202

		50,27%

		 

		 

		 

		 



		gyakorlati tantárgyak

		1190

		49,73%

		 

		 

		 

		 



		Össz. óraszám

		2392

		 

		 

		 

		 

		 



		Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

		 

		0,5%

		 

		 

		 

		 





SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE
4+2 ÉVFLYAMRA

		

		9.


37 hét

		10.


37 hét

		11.


37 hét

		12.


32 hét

		13. évfolyam

37 hét

		 



		elméleti tantárgyak

		 

		 

		 

		

		elméleti tantárgyak

		 



		Informatika szakmacsoport alapozó ismeretek

		2

		2

		 

		

		Hardvertechnológia

		2



		Hardvertechnológia

		 

		 

		2

		

		Munkaszervezés és tervezés

		1



		Szoftverismeret

		 

		 

		1

		

		Projektirányítás

		1



		Munkaszervezés és tervezés

		 

		 

		 

		1

		Web technológia I.

		3



		Projektirányítás

		 

		 

		 

		1

		Web technológia II.

		2



		Vállalkozás menedzsment

		 

		 

		 

		1

		Szoftverismeret

		1



		Web technológia I

		

		

		

		2

		Heti elméleti óraszám

		10



		Web technológia II

		 

		 

		 

		2

		gyakorlati tantárgyak

		



		Heti elméleti óraszám

		2

		2

		3 

		7

		Hardvertechnológia

		4



		Gyakorlati tantárgyak

		 

		

		 

		

		Projektirányítás

		1



		Informatikai szakmacsoport alapozó ismeretek gyakorlat

		 4

		 4

		

		

		Web technológia I.

		3



		Hardvertechnológia

		 

		 

		4 

		

		Web technológia II.

		3



		Szoftverismeret

		 

		 

		1

		

		Szoftverismeret

		1



		Web technológia I

		

		

		

		3

		Heti gyakorlati óraszám

		12



		Heti gyakorlati óraszám

		4

		4

		5

		3

		14. évfolyam 32 hét

		



		Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

		6

		6

		8

		10

		Elméleti tantárgyak

		



		 Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

		222

		222

		296

		320

		Vállalkozás menedzsment

		1 



		Szakma évfolyamok összesített óraszámai

		óraszám

		arányok

		 

		 

		 Web technológia II

		 4



		elméleti tantárgyak

		

		

		 

		 

		 Web szolgáltatás

		 6



		gyakorlati tantárgyak

		

		

		 

		 

		Heti elméleti óraszám

		 11



		Össz. óraszám

		

		 

		 

		 

		Gyakorlati tantárgyak

		



		Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

		 

		

		 

		 

		 Projektirányítás

		 2



		

		

		

		

		

		Web Technológia 2

		6



		

		

		

		

		

		 Web szolgáltatás

		4



		

		

		

		

		

		Heti gyakorlati óraszám

		12



		

		

		

		

		

		

		





1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás


9.évfolyam


Informatikai technológia


9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektrotechnikai alapismeretek


74 óra




		1. Alapfogalmak, alaptörvények  (15 óra)


  - Bevezetés


   - Az atom felépítése, az ion fogalma


   - A villamos töltés, a villamos erőtér, térerősség


   - Villamos feszültség, potenciál szintfelületek


   - Coulomb törvénye


   - Az elektromos áram


   - Az elektromos munka és teljesítmény meghatározása egyenáramú áramkörökben


   - Kirchoff első és második törvénye


   - Az elektromos ellenállás, az elektromos vezetőképesség. Ohm  törvénye                                              


   - Adott geometriájú vezető elektromos ellenállásának meghatározása


   - Az elektromos ellenállás függése a hőmérséklettől, a PTK és NTK


2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések (20 óra)


   - Ideális feszültség és áramgenerátor


   - Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredő ellenállásának meghatározása


   - Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának meghatározása


    - Valóságos feszültség és áramgenerátor


   - Norton-Thevenin tétel


   - Egyenáramú hálózatok analízise


3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14 óra)


- A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése.


- Erőhatások villamos mezőben.


- Anyagok viselkedése villamos térben.


- Kondenzátorok, kapacitások.


   - Az elektromos áram jellemzői és hatásai


   - A mágneses térerősség, 


    - A mágneses mező energiája


   - Tekercsek, tekercsek jellemzői, az induktivitás.


   - Transzformátor működési alapelve


4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)


   - Váltakozó áram illetve feszültség, előállítása, ábrázolása és matematikai leírása


   - Egyszeres összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői.


5. Szinuszos hálózatok vizsgálata  (10 óra)


A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli karakterisztika általános alakja, amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika ábrázolása.

		10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		A tanuló számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit. 


- Ismerje és értelmezze a vezető és a szigetelőanyagok jellemzőit.


- Alkalmazza az áramköri Ohm és Kirchhoff törvényeket.


- Tudja meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, az ellenállás hálózatok eredőjét, - helyesen értelmezi az ellenállások hőfokfüggését.


- Ismerje a valós és ideális generátor helyettesítő képeit, tudja értelmezni üzemi állapotait és megmagyarázni a valós generátor viselkedését a különböző üzemi állapotokban, a generátor hatásfokának és teljesítményének összefüggését.


- Legyen képes egyszerűbb kétpólus Thevenin és Norton helyettesítő képének meghatározására.


- Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s ismerje annak gyakorlati vonatkozásait.


- Jellemezze az elektromos áram hő-, vegyi, élettani és mágneses hatását. 


- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi hatás jellemző alkalmazásait.


- Ismerje a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzőit.


- Ismerje a kondenzátorok jellemzőit, tudja megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési folyamatát,


- Ismerje  a transzformátor működési alapelvét


 - Ismerje a váltakozó áramú illetve feszültség, jellemezőit,  váltakozó áramú hálózatok alaptörvényeit, jellemzőit





Informatikai technológia gyakorlat


9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban


Számítógépes mérőlabor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során


40 óra

		1. .- Méréstechnikai alapfogalmak


   - Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságai,


     csatlakoztatása a mérendő áramkörben


   - Kirchoff és Ohm törvényének igazolása méréssel


2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek vizsgálata méréssel 


   - Feszültség- és áramgenerátor belső ellenállásának mérése


   - Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban


   - Terheletlen és terhelt feszültség, illetve áramosztó mérése


3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek vizsgálata


      - Kondenzátorok elektromos tulajdonságainak vizsgálata egyenáramú áramkörökben


   - A kondenzátor egyenfeszültségre kapcsolásakor lejátszódó jelenségek


4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati módszerei 


   - Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor , Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat




		50/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
20/Villamos rajz értelmezése




		- Ismerje a feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit a mérendő áramkörben.


- Legyen képes Kirchoff és Ohm törvényének igazolására  méréssel


- Legyen képes alkatrészek tulajdonságainak mérésére és ábrázolására a frekvencia függvényében 



		Elektrotechnikai alapáramkörök szimulációs vizsgálata


34 óra

		Egy áramköri szimulációs program bemutatása , egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a lehetőségek és korlátok ismertetése.




		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása

		- Ismerje meg a szimuláció alkalmazásának lehetőségét, a szimulációs eljárásokat.


- Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelő üzemmódot megválasztani.


- Tudjon szimulációs programot használni, egyszerű áramkörökön szimulációt végezni, munkáját  menteni,dokumentálni.





Informatikai alapismeretek gyakorlat


9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban


Számítógépterem 


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.1/x1142-06 Az információtechnológia alapjai


4 óra

		· A tananyagelem a részegységek bemutatásával, a belőlük felépített számítógép (Neumann elvű számítógép blokkvázlat, részegységek funkciója, és jellemzői, perifériák típusa és jellemzőik) kezeléséhez szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé  


· Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz meghatározni az adott alkalmazási területre megfelelő konfigurációt 


· A tanuló megismeri az információs hálózatok fajtáit, az internet és az intranet fogalmát, jellemzőit


· Megtanulja az informatikai biztonság fogalmát, és a biztonság megteremtésének a módjait


· A hardver ismeretek elsajátítása mellett a szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		- Ismerje a Neumann elvű számítógép blokkvázlatát, a részegységek funkciója, és jellemzőit.


- Ismerje az információs hálózatok fajtáit, az internet és az intranet fogalmát, jellemzőit 


- Ismerje a az informatikai biztonság fogalmát, és a biztonság megteremtésének a módjait 


- Ismerje  a szoftverek szerepét és fajtáit.



		166/1.3/x1142-06 Operációs rendszerek elmélete


4 óra 

		· A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt forráskódú operációs rendszerek ismérveit, tulajdonságait, különbségeit (Windows, Linux)


· Megismerik a szoftverjogokat (licence, shareware, freeware)

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú operációs rendszerek ismérveit, tulajdonságait, különbségeit.


- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.



		166/1.4/x1142-06 Operációs rendszerek (gyakorlat)


4 óra

		· Az operációs rendszerekről az elméletben tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a tanulók 


· A tananyagelem keretében egy operációs rendszert telepítenek és konfigurálnak a tanulók

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		· Tudjon egy operációs rendszert telepíteni és konfigurálni.



		166/1.5/x1142-06 Irodai alkalmazások elméleti alapjai


2 óra

		· Az MS Office mellett a tanulók megismerik az Open Office programcsomagot


· Megismerkednek a multimédia alapjaival,mind hardver, mind szoftver tekintetében 


· Megtanulják a számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem) 


· Megismerik a hálózati eszközök fajtáit 


· Megismerkednek az informatikai tevékenységek dokumentálásával is

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje az MS Office mellett az Open Office programcsomagot 


· Ismerje a multimédia alapjait,mind hardver, mind szoftver tekintetében 


· Ismerje a számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem) 


· Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.


· Legyen tisztába az informatikai tevékenységek dokumentálásának alapelveivel.



		166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés


20 óra

		· A tanulók megismerik a szövegszerkesztés alapjait Megtanulják a WYSIWYG szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az állománykezelési funkciókat, továbbá a karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az objektumot formázását 


· Használják a keresés, a csere, a beszúrás funkciókat Létrehoznak stílusokat és sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás ellenőrzést


· Megismerik a grafikus elemeket, kördokumentumot készítenek

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje a szövegszerkesztés alapjait, jellemzőit.


· Tudja használni  az állománykezelési funkciókat, továbbá a karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az objektumot formázását 


· Tudja használni a keresés, a csere, a beszúrás funkciókat. 


· Tudjon létrehozni stílusokat és sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás ellenőrzést 


· Tudja használni a grafikus elemeket, kördokumentumot készíteni.



		166/1.9/x1142-06 Prezentációkészítés


20 óra

		· A tananyagelem elsajátításával a tanulók képesek lesznek egy adott témát bemutató diasorozat elkészítésére 


· Megtanulják a prezentáció készítés alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, a struktúra -, és az egységesség szabály) 


· Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a színséma, az egyéni háttér fogalmát és alkalmazását 


· Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel -, a képekkel -, és más objektumokkal való műveleteket


· Animációkat, és különböző effektusokat hoznak létre  Hiperhivatkozásokat kezelnek 


· Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési formát, valamint a nyomtatást

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Legyen képes egy adott témát bemutató diasorozat elkészítésére.


· Ismerje a prezentáció készítés alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, a struktúra -, és az egységesség szabály)


· Tudja alkalmazni a sablon, a tervezősablon, a színséma, az egyéni háttér funkciókat.


· Tudja alkalmazni a diamozgatást, a szövegekkel -, a képekkel -, és más objektumokkal való műveleteket


· Tudjon létrehozni animációkat, különböző effektusokat és hiperhivatkozásokat kezelni.


· Tudja kiválasztani a helyes vetítési formát, valamint a nyomtatást



		166/1.7/x1142-06 Táblázatkezelés


20 óra

		· Megtanulják elindítani, beállítani, testre szabni a táblázatkezelőt 


· Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a sor, valamint a munkalap fogalmát 


· Megtanulják az adatok (szám, szöveg, egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a módosítását, továbbá a törlését.


·  Megtanulják a címzési módokat, a függvényeket.


· Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és importálni

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudja elindítani, beállítani, testre szabni a táblázatkezelőt.


· Ismerje a cella, az oszlop, a sor, valamint a munkalap fogalmát.


· Legyen képes az adatok (szám, szöveg, egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a módosítását, továbbá a törlését elvégezni.


· Tudja használni a címzési módokat, a függvényeket.


· Tudjon táblázatból grafikonokat készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és importálni





10. évfolyam


Informatikai technológia


10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben 


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektronikai alapismeretek 


74 óra

		· Elektronikus alapelemek (20 óra) 


   - Félvezető elemek, félvezetők fizikája


   - A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai


   - A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai működése,


     karakterisztikái, paraméterei


   - Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener-dióda


   - Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET felépítése, fizikai működése, karakterisztikái, paraméterei


· Négypólusok (24 óra)        


   - Négypólus paraméterek meghatározása, az erősítés fogalma


   - Az erősítők jellemzői


   - Erősítő kapcsolások


   - Erősítő csatolása


   - Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása


   - Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák


     Zajok és torzítások


    - A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői


    - A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei


     Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás hatása az erősítő tulajdonságaira lehetőségei


· Tápegységek (10 óra)


- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői


- Tápegységek működési jellemzői


1. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)


2. Impulzus fogalma, jellemzői


3. Impulzusformálás


4. Jelformálók, vágóáramkörök 


5. Impulzus előállító áramkörök


· Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítők


(10 óra)

		10/Tesztfeladat megoldása.
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése.
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása.


30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

		· Legyen képes a különböző szempontok alapján a kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a kétpólus és a négypólus paramétereket értelmezni, átviteli jellemzőket  számolni és ábrázolni.


· Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi jelölését.


· Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor működését, értelmezze jelleggörbéiket.


· Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket.. 


· Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak jellemezőit.


· Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az erősítők jellemzőire


· Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja megmagyarázni a zajok és torzítások okait, ismertetni a zajok és torzítások csökkentési megoldásait.


· Legyen képes az impulzus fogalmának és jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták felsorolására.


· Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit, legyen képes felsorolni a passzív és aktív jelformálók alkalmazási területeit.


· Tudja elmagyarázni az impulzus előállító áramkörök működését.


· Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait, felépítésüket, értelmezze legfontosabb paramétereiket


· Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit.


.





Informatikai technológia gyakorlat


10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépes mérőlabor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektronikai ismeretek alkalmazása építési és mérési feladatok során


40 óra

		· Az elektronikus alkatrészek  jellemzőinek vizsgálata


· ( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS FET.)


· erősítős kapcsolások vizsgálata (időtartomány és frekvenciatartomány)


· Impulzus jellemzők vizsgálata


· Tápegységek és részegységeik vizsgálata 


· Optoelektronikai áramköri elemek vizsgálata

		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje az elektronikus alkatrészek  jellemzőinek vizsgálati módszereit.


· Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.


· Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.


· Ismerje az Impulzus jellemzők vizsgálati lehetőségeit.


· Tudja a tápegység és részegységeinek vizsgálatát elvégezni.






		Elektronikus áramkörök szimulációs vizsgálata


34 óra

		· Egy áramköri szimulációs program bemutatása , egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a lehetőségek és korlátok ismertetése.




		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelő üzemmódot megválasztani.


· Tudjon szimulációs programot használni, a tanult áramkörökön szimulációt végezni, munkáját  menteni, dokumentálni.








Informatikai alapismeretek gyakorlat


10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.8/x1142-06 Adatbáziskezelés


25 óra

		· A tanulók elsajátítják egy korszerű adatbázis-kezelő szoftver használatát 


· Megismerik az adatbázis-kezelés alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs, index, adatbázis tervezés), a programok jellemzőit (munkafelület szerkezete, nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis elemek), a táblákkal való műveleteket (létrehozás, nézetek, módosítás,importálás, exportálás, keresés) 


· Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést, továbbá az űrlapok és a jelentések használatát

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudjon használni egy korszerű adatbázis-kezelő szoftvert.


· Ismerje az adatbázis-kezelés alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs, index, adatbázis tervezés), a programok jellemzőit (munkafelület szerkezete, nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis elemek), a táblákkal való műveleteket (létrehozás, nézetek, módosítás,importálás, exportálás, keresés).



		166/1.10/x1142-06 Internet és intranet


25 óra

		· A tanulók megismerik az internet és az intranet fogalmát, különbségeit 


· Megismerik a böngészőprogramokat, a keresőgépeket és azok használatát 


· Megtanulják az elektronikus levelezés alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és felépítése, protokollok), egy levelező program működését, beállításait, valamint a levelekkel történő műveleteket (írás, másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék létrehozása, csatolások) FTP, Chat

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje az internet és az intranet fogalmát, különbségeit.


· Ismerjen böngészőprogramokat, a keresőgépeket és azok használatát


· Ismerje az elektronikus levelezés alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és felépítése, protokollok), egy levelező program működését, beállításait, valamint a levelekkel történő műveleteket (írás, másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék létrehozása, csatolások) FTP, Chat



		166/1.11/x1142-06 Multimédia- és kommunikáció


24 óra

		· A tanulók megismerik a multimédiás környezet hardver (hangszóró, mikrofon, webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő szoftver használatát

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		· Ismerje a multimédiás környezet hardver (hangszóró, mikrofon, webkamera) és szoftver elemeit .


· Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő szoftver használatát





11.évfolyam


Hardvertechnológia


11. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 111 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Digitális technika


50 óra

		· A Boole algebra alapjai


· A logikai hálózat fogalma, csoportosítása, alapelemei,


· tipikus alkalmazási területei.


· Kombinációs hálózatok leírási módjai


· Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,


· logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh


· tábla, tipikus kombinációs hálózatok.


· Kombinációs hálózatok tervezése és vizsgálata


· Univerzális logikai függvények és az ezeket megvalósító


· építőelemek, szisztematikus tervezési


· Sorrendi hálózatok


· Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,


· állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,


· szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.


· Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata


· Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből álló hálózat tervezése .


· Tipikus szinkron hálózatok


· Számlálók, regiszterek, összetett szinkron rendszerek.


· Valóságos digitális rendszerek jellemzői


· sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,


· teljesítményjellemzők, következményei, 


· kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek kezelési technikái.


· zaj- és zavarproblémák

		10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudjon logikai függvényt egyszerűsíteni  a logikai algebra felhasználásával illetve grafikus módszerrel.


· Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát, és tudjon maximum négyváltozós függvényt realizálni két vagy többszintű logikai hálózattal.


· Ismerje és értelmezze a szekvenciális hálózat fogalmát.


· Ismerje a digitális áramkörök és áramkörcsaládok legfontosabb jellemzőit, tudja értelmezni azok katalógusadatait


· Tudja értelmezni a funkcionális áramkörök jellemzőit, működését.


· Ismerje a funkcionális áramkörök működési feltételeit, tudjon adott feladathoz áramkört/áramköröket választani.


· Ismerje a valóságos digitális rendszerek alapvető működési jellemzőit.






		166/1.1/x1168-06 Hardver alapismeretek


61 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a hardver architektúrák rendszerét és tekintsék át működését és feladatait 

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a memóriák típusait, legyen tisztában  alkalmazási és bővítési lehetőségeikkel, kialakításukkal. 


· Tudja értelmezni a mikroprocesszorok belső rendszertechnikáját, működését.


· ismerje a hardver architektúrák rendszerét, működését és feladatait.





Hálózati operációs rendszerek 


11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1168-06 Hálózati operációs rendszerek (elmélet)


50 óra

		· A tananyagelem célja operációs rendszerek ismerete jártassági szinten (operációs rendszerek feladata, fajtái, számítógépes operációs rendszerek felépítése, működési elvei) 


· Konkrét operációs rendszer fájlkezelése, parancsai, memóriakezelése, megszakítási rendszerének fogalom szintű ismerete, rendszerkonfigurálás, környezet beállítás, segédprogramok

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az operációs rendszerek feladatát, fajtáit, számítógépes operációs rendszerek felépítését, működési elveit.


· Ismerjen egy konkrét operációs rendszer fájlkezelését, parancsait, memóriakezelését, megszakítási rendszerét fogalom szinten.


· Legyen képes  a  rendszerkonfigurálás, környezet beállítás és segédprogram kezelésre.



		166/2.3/x1168-06 Internetes szolgáltatások (elmélet)


61 óra

		· A tananyagelem célja internetes szolgáltatások (protokollok) ismerete jártasság szintjén

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az internetes szolgáltatások (protokollok) fontosabb típusait, jellemzőit.





Számítástechnika


11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Programozási alapismeretek


14 óra

		· A tananyagelem  tanításának célja, hogy megismertesse az algoritmikus gondolkodás és programozás gyakorlatának alapjaival és készséget szereznek annak használatában egy magasszintű programnyelv használata mellett.


· Egyszerű algoritmusok leírása, megvalósítása


· Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi leírás

		· 10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/ Algoritmus/Programkészítés

		· A tanuló ismerje a programozás lényegét, célját, főbb elvi jellemzőit. 


· Értse a korszerű programozás alapját képező kódolási elveket, számrendszereket.


· Értse az algoritmus fogalmát, legyen képes egyszerűbb matematikai vagy fizikai feladatok megoldási algoritmusának megfogalmazására.


· Legyen képes algoritmusok folyamatábrában vagy struktogramban való ábrázolására.


· Ismerje fel a folyamatábra vagy struktogram alapján az algoritmus főbb lépéseit.



		Programozási gyakorlat


60 óra

		· A választott magasszintű programnyelv felépítésének és használatának megismerése


· Magas szintű program szerkezete. 


· Adattípusok és deklarációk.


· A magas szintű programozási nyelv utasításai.


· A struktúrált programozás alapjai.


· Eljárások és függvények szerkezete, hívása.


· Fájlkezelés.


· 

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés

		· Tudja a változók és konstansok megadásának módját.


· Legyen képes felállítani logikai feltételeket, és ezek alapján legyen képes elágazás, esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és a megoldási algoritmusban való elhelyezésére.


· Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs, függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk lehetőségével.


· Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb utasításait, fejlesztési környezetét, segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.





Hálózati alapgyakorlat


11. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 148 óra , csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.2/x1168-06 Hardver-szerelési ismeretek


50 óra

		· Hardveres anyag- és eszköz ismeret elsajátítása Mérőeszközök működése, teszt programok ismerete


· Számítógépeket, perifériákat és egyéb eszközöket szerelnek össze 


· Tesztelik, dokumentálják működésüket 


· Hibát behatárol, részegységet cserél, konfigurációt bővít

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje a hardveres anyag, eszköz készletét, mérőeszközök működését, teszt programok használati lehetőségét


· Tudjon számítógépeket, perifériákat és egyéb eszközöket össze szerelni.


· Legyen képes tesztelési, dokumentációs feladatokat levégezni.


· Tudjon hibát behatárolni, részegységet cserélni, konfigurációt bővíteni.



		166/1.3/x1168-06 Hardver üzemeltetési ismeretek


48 óra




		· Számítógépek, perifériák és egyéb eszközök hardveres/szoftveres üzemeltetési és karbantartási ismeretei. (pl. BIOS Setup)

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes számítógépek, perifériák és egyéb eszközök hardveres/szoftveres üzemeltetésére és karbantartására. (pl. BIOS Setup)



		166/1.4/x1168-06 Hálózat szerelési ismeretek


50 óra

		· A tananyagelem célja, hogy alapszíntű villamossági ismereteket nyújtson, bemutassa a hálózati teszterek funkcióit, működési módját és kezelését 


· Ismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· A tananyagelem kitér a hálózati rendszerekben fellépő hibajelenségekre 


· Célja, hogy megismertesse a LAN-okban, WAN-okban használt kábelezést A tananyagelem célja, hogy bemutassa és gyakoroltassa a LAN-okban használt kábelezés tervezését, valamint ismereteket nyújtson a LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt eszközök típusairól, felhasználási területeiről 


· A tananyagelem kiterjed egyszerű hálózatok megvalósítására, 


· a kábelezésből adódó hibák felismerésére, kijavítására. Ismerje meg a vezeték nélküli hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó elemeket és azok szereléstechnológiáját

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Mérés,
60/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a gyakorlatban a hálózati teszterek funkcióit, működési módját és kezelését .


· Ismertje a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· Ismerje a LAN-okban, WAN-okban használt kábelezést 


· Ismerje a LAN-okban használt kábelezés tervezését, valamint  a LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt eszközök típusairól, felhasználási területeit.


· Tudjon egyszerű hálózatokat megvalósítani.


· Legyen képes  a kábelezésből adódó hibák felismerésére, kijavítására 


· Ismerje a vezeték nélküli hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó elemeket és azok szereléstechnológiáját.





12.évfolyam


Hálózati alapismeretek


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.1/x1163-06 Hálózati alapismeretek


64 óra

		· A hálózati alapismeretek tananyagelem tanításának célja, hogy alapszinten megismertesse a hálózati alapfogalmakat, feladatokat és topológiákat, hálózatok csoportosítását, a terminológiát, a digitális sávszélesség fogalmát 


· A tananyagelem célja, hogy egyrészt alapszintű villamossági ismereteket nyújtson, és a erre alapozva megismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· A tananyagelem kitér a hálózatokban fellépő zajokra, áthallásokra, zavarokra 


· Célja, hogy megismertesse a hálózatokban használt kábelezést, gyakoroltassa a kábelezés tervezését, ismereteket nyújtson a hálózatokban használt eszközökről 


· A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli közegekkel, hálózati kártyákkal

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a hálózati alapfogalmakat, feladatokat és topológiákat, hálózatok csoportosítását, a terminológiát, a digitális sávszélesség fogalmát.


· Ismerje a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit. 


· Legyen tisztában a hálózatokban fellépő zajok, áthallások, zavarok fogalmával, okaival, fizikai hátterével. 


· Ismerje a hálózatokban használt kábelezést. 


· Legyen gyakorlata a kábelezés tervezés,  a hálózatokban használt eszközökről. 


· A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli közegekkel, hálózati kártyákkal





Hálózati alapgyakorlatok


12. évfolyam: 4óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 128 óra, csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.2/x1163-06 Hálózati alapgyakorlatok


· 35 óra

		· A tanulók elsajátítják a hálózati (LAN/WAN) kábelezés fogásait, az EIA/TIA szabvány előírásait 


· Kábeleket készítenek, falicsatlakozókat és patchpaneleket kötnek be, tesztelik-mérik az elkészített hálózatot 


· Kábelezési tervet készítenek 


· Hálózati kártyákat szerelnek és telepítenek 


· Hálózati eszközöket alapszinten szerelnek-kötnek be Hibaelhárítást végeznek

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Tudja a hálózati (LAN/WAN) kábelezés fogásait használni, az EIA/TIA szabvány előírásait betartani.


· Tudjon kábeleket készíteni, falicsatlakozókat és patchpaneleket bekötését elkésziteni, tesztelni – mérni  az elkészített hálózatot.


· Legyen képes kábelezési tervet készítenek.


· Tudjon hálózati kártyákat szerelni és telepíteni 


· Tudjon hálózati eszközöket alapszinten beszerelni – bekötni. 


· Tudjon hibaelhárítást végezni.






		166/2.2/x1168-06 Hálózati operációs rendszerek (gyakorlat)


35 óra

		· A tananyagelem célja legalább két hálózati operációs rendszer ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,


		· A tananyagelem célja legalább két hálózati operációs rendszer ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)



		166/2.4/x1168-06 Internetes szolgáltatások (gyakorlat)


35 óra

		· A tananyagelem célja internetes szolgáltatások legalább két OS felett (WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.) ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,


		· Legyen jártas legalább két OS felett  internetes szolgáltatásokat telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment feladatainak elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.).






		166/2.5/x1168-06 Hálózat menedzsment


33 óra

		· A tananyagelem célja hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment ismerete jártasság szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment)

		20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje a  hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment feladatai, funkciói fogalmát.


· Legyen jártas a  konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment feladatkörében.





Projekt menedzsment gyakorlat


12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban 


Számítógép labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.7/x1143-06 Projektirányítás számítógéppel


24 óra

		· A tanulók megismernek egy projektirányító programot 


· A program segítségével egy adott feladatot oldanak meg a feladattervezéstől kezdve, az erőforrástervezésen, a költségtervezésen keresztül, az időtervezésig

		10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerjen egy projektirányító programot.


· Tudjon a program segítségével egy adott feladatot megoldani a feladattervezéstől kezdve, az erőforrástervezésen, a költségtervezésen keresztül, az időtervezésig


· 



		166/2.4/x1143-06 Üzembehelyezési ismeretek


20 óra

		· A tanulók megismerik az üzembehelyezési dokumentáció készítését, az installálás menetét 


· Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet betanítani a szoftver kezelésére, a további kapcsolattartásra, valamint a garanciális javításokat megítélni, és elvégezni

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje  az üzembehelyezési dokumentáció készítését, az installálás menetét.


· Tudja , hogyan kell egy ügyfelet betanítani a szoftver kezelésére, a további kapcsolattartásra, valamint a garanciális javításokat megítélni, és elvégezni



		166/3.4/x1143-06 Marketing és reklám a gyakorlatban


20 óra

		· A tanulók a megszerzett ismeretek alapján egy marketing vagy reklám anyagot készítenek el

		20/Csoportos helyzetgyakorlat,
20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
30/Információk önálló rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Tudjon a megszerzett ismeretek alapján egy marketing vagy reklám anyagot elkészíteni








Projekt menedzsment


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1143-06 Alapismeretek


10 óra

		· A tanulók a projektirányításnál megismert fogalmakat átültetik a szoftverek területére

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Legyen képes a projektirányításnál megismert fogalmakat átültetni a szoftverek területére.



		166/1.6/x1143-06 A projekt nyomonkövetése


8 óra

		· A tanulók megismerik a nyomkövetés alapelveit, a csoportmunka feladatait, a jelentések fajtáit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a nyomkövetés alapelveit, a csoportmunka feladatait, a jelentések fajtáit



		166/1.5/x1143-06 Időtervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik az ütemterv előkészítésének, elkészítésének, módosításának (átütemezés) lépéseit Megtanulják, hogyan lehet az időigényt csökkenteni, valamint a negatív tartalékidőt kiiktatni

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az ütemterv előkészítésének, módosításának (átütemezés) lépéseit. 


· Tudja, hogyan lehet az időigényt csökkenteni, valamint a negatív tartalékidőt kiiktatni



		166/1.4/x1143-06 Költségtervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik a költségtervezés alapelveit, úgymint költségadatok, költségjellemzők, költségek csökkentésének módjai

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a költségtervezés alapelveit, úgymint költségadatok, költségjellemzők, költségek csökkentésének módjai



		166/1.3/x1143-06 Erőforrástervezés


6 óra

		· A tanulók az erőforrástervezés során megismerik az erőforrások definícióját, a hozzárendelését, az erőforráshasználat ábrázolását, továbbá a munka szabályozásának lehetőségeit, valamint az erőforráskészletek használatát

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az erőforrások definícióját, a hozzárendelését, az erőforráshasználat ábrázolását, továbbá a munka szabályozásának lehetőségeit, valamint az erőforráskészletek használatát



		166/1.2/x1143-06 Feladattervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik a feladattervezés alapelveit 


· Megismerik a kockázat- és a követelményelemzés módszereit.


· Megtanulják az ütemterv elkészítését, valamint a vele kapcsolatos tevékenységeket, a kapcsolatok megjelenítésének módjait, továbbá a külső projektek beillesztésének lehetőségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a feladattervezés alapelveit 


· Ismerje a kockázat- és a követelményelemzés módszereit 


· Ismerje az ütemterv elkészítését, valamint a vele kapcsolatos tevékenységeket, a kapcsolatok megjelenítésének módjait, továbbá a külső projektek beillesztésének lehetőségeit



		166/1.1/x1143-06 A projektirányítás alapismeretei


6 óra

		· A tanulók megismerkednek a projektirányítás alapfogalmaival.


· Áttekintik a projektek életének legfontosabb szakaszait

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a projektirányítás alapfogalmait, a projektek életének legfontosabb szakaszait.



		166/2.2/x1143-06 Fejlesztő és tesztelő eszközök


6 óra

		· A tanulók megtanulják kiválasztani a fejlesztő és tesztelő eszközöket 


· Megismerik az integrált fejlesztői környezet jellemzőit, a CASE-eszközöket, valamint az optimalizálásra szolgáló eszközöket

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Tudja kiválasztani a fejlesztő és tesztelő eszközöket. 


· Ismerje az integrált fejlesztői környezet jellemzőit, a CASE-eszközöket, valamint az optimalizálásra szolgáló eszközöket.



		166/2.3/x1143-06 Szoftverértékelés


10 óra




		· A tanulók megismerik a szoftver értékelés szempontjait (felhasználóbarát, hatékony, hordozható, könnyen módosítható stb.)


· Tisztázzák a szoftverek minőségbiztosításával kapcsolatos alapfogalmakat Megtanulják a szoftverek életciklusának állomásait

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a szoftver értékelés szempontjait (felhasználóbarát, hatékony, hordozható, könnyen módosítható stb.) 


· Ismerje a szoftverek minőségbiztosításával kapcsolatos alapfogalmakat. 


· Ismerje a szoftverek életciklusának állomásait





Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.2/x1142-06 A munkahely és a környezet védelme


12 óra

		· A tanulók megismerik a munka-, a tűz-, és a környezetvédelem alapfogalmait (EU szabványok)


· Megtanulják a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit 


· Alkalmazzák a munkavédelmi előírásokat (érintésvédelem, védőfelszerelés) Megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait

		10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat.


· Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, az ezekkel kapcsolatos események kivizsgálására és dokumentálására vonatkozó szabályokat.


· Tudja használni munkája során a munka-, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket, berendezéseket.



		166/2.1/x1142-06 A munkajog alapismeretei


6 óra 

		· A tanulók megismerik a munkaszerződés fogalmát, kritériumait, a munkaviszony létesítés és megszüntetés módjait 


· Megismerik a munkavállalók jogait és kötelességeit, a munkafeltételek változtatásának, továbbá a munkaügyi viták rendezési módjait

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a munkaszerződés fogalmát, kritériumait, a munkaviszony létesítés és megszüntetés módjait. 


· Megismerik a munkavállalók jogait és kötelességeit, a munkafeltételek változtatásának, továbbá a munkaügyi viták rendezési módjait



		166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás


32 óra

		· A tanulók megismerik a minőségbiztosítási szabványokat, és eljárásokat

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
35/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a minőségbiztosítási szabványokat, és eljárásokat.



		166/3.1/x1143-06 Vállalkozási ismeretek


6 óra

		· A tanulók megismerik a jelenleg hatályos vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit



		166/3.2/x1143-06 Szervezési és vezetési ismeretek


4 óra

		· A tanulók megismerik a vállalati-gazdaságtani alapfogalmakat.


· Megismerik a szervezés alapvető területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a vezetés fogalmát, folyamatát, társadalmi jelentőségét 


· A vezetés legkorszerűbb elméleti és gyakorlati módszereit, a vezetési funkciókat, a vezetési stílusokat

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a vállalati-gazdaságtani alapfogalmakat 


· Ismerje a szervezés alapvető területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a vezetés fogalmát, folyamatát, társadalmi jelentőségét 


· Ismerje a  vezetés legkorszerűbb elméleti és gyakorlati módszereit, a vezetési funkciókat, a vezetési stílusokat



		166/3.3/x1143-06 Marketing és reklám alapismeretek


4 óra

		· A tanulók megismerik a marketingtevékenység alapfogalmait Megtanulják a “jó” reklám ismérveit

		20/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a marketingtevékenység alapfogalmait, a “jó” reklám ismérveit





Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el. 
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.

2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés


14. évfolyam


Hálózati technológiák


14. évfolyam: 6 óra/hét, elméleti óraszám: 192 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1163-06 Hálózati modellek


32 óra

		· A hálózati modellek tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókkal a réteges felépítésű, általános kommunikációs modellt 


· A tananyagelem egyik fő feladata, az OSI modell és a TCP/IP modell megismertetése, mivel ezek a későbbi tananyagok fontos előfeltételei 


· A tanulók megismerik a hálózati rétegek feladatait és a különböző hálózati protokollokat 


· Megismerkednek a TCP/IP prorokollkészlettel, és az IP címzéssel, továbbá az alhálózatok fogalmával és a forgalomirányítással

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Értse meg a réteges felépítésű, általános kommunikációs modellt.


· Ismerje az OSI modell és a TCP/IP modellt, a hálózati rétegek feladatait és a különböző hálózati protokollokat 


· Legyen tisztában a TCP/IP prorokollkészlet, az IP címzés, továbbá az alhálózatok fogalmával és a forgalomirányítással.



		166/2.2/x1163-06 Hálózati eszközök


60 óra

		· A hálózati eszközök tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat az eszközök LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepével 


· A tanulók értsék meg az eszközök működési elvét, hálózati szerepét. 


· Megismerik a hálózati eszközök szerepét OSI modellre építve.


· Megismerkednek alapszinten a hálózati eszközök (repeater, bridge, switch, router) működésével

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az eszközök LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepével 


· Értse meg az eszközök működési elvét, hálózati szerepét 


· Ismerje a hálózati eszközök szerepét OSI modellre építve 


· Értse meg alapszinten a hálózati eszközök (repeater, bridge, switch, router) működését.


· 



		166/2.3/x1163-06 Ethernet ismeretek


60 óra

		· Az Ethernet ismeretek tananyagelem célja, hogy megismerjék a tanulók az Ethernet technológia fogalmait, működési elvét, feladatait, a keretek felépítését, és leggyakoribb változatait 


· A tanulók ismerjék meg a LAN-ok működése során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás), ennek figyelembevételével tudjanak hálózatokat tervezni.


· Megismerkednek a közeghozzáférés problémájával és megoldásaival (CSMA/CD, Token Ring)Megismerkednek a kapcsolás alapfogalmaival, eszközeivel

		· 10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az Ethernet technológia fogalmait, működési elvét, feladatait, a keretek felépítését, és leggyakoribb változatait 


· Ismerje  a LAN-ok működése során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás), és ennek figyelembevételével tudjanak hálózatokat tervezni 


· Ismerje a közeghozzáférés problémájával és megoldásaival (CSMA/CD, Token Ring) a kapcsolás alapfogalmaival, eszközeivel



		166/5.2/x1163-06 WAN protokollok


40 óra

		· A tananyagelem  tanításának célja, hogy megismertesse az IPv4 szűkös címterének gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő technológiákat 


· A tanulók képesek lesznek különböző hálózati környezetekben az átjárókat NAT és PAT működésre konfigurálni 


· A DHCP megismerésével központi menedzseléssel megoldható címkiosztási rendszert tudnak konfigurálni forgalomirányítókon 


· Az alapvető WAN-technológiák ismertetése után alapszintű WAN - tervezési ismereteket is nyújt a tantárgy


· Továbbá cél az ISDN és a DDR technika ismertetése 


· A tanulók képesek lesznek elsődleges vagy tartalékkapcsolatként használatos ISDN interfészeket igény szerinti kapcsolódásra konfigurálni

		· 10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az IPv4 szűkös címterének gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő technológiákat 


· Legyen képes a különböző hálózati környezetekben az átjárókat NAT és PAT működésre konfigurálni 


· Tudjon a DHCP megismerésével központi menedzseléssel megoldható címkiosztási rendszert konfigurálni forgalomirányítókon 


· Ismerje az alapvető WAN-technológiákat, és az alapszintű WAN-tervezési ismereteket.


· Ismerje az ISDN és a DDR technikákat. 


· Legyen képes elsődleges vagy tartalékkapcsolatként használatos ISDN interfészeket igény szerinti kapcsolódásra konfigurálni





Hálózati eszközök


14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óra : 96 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.1/x1163-06 Forgalomirányítók alapszintű ismerete


48 óra

		· A forgalomirányítók alapszintű ismerete tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat a forgalomirányítók LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepével 


· A tanulók megismerik a forgalomirányítók alapvető kezelését, beüzemelését 


· Megismerik a forgalomirányítók operációs rendszerét, alapvető parancsait, konfigurálását, a különböző irányítóprotokollokat és a TCP/IP protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit 


· Megismerik a hibaelhárítás módszereit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a  forgalomirányítók LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepét.


· Legyen képes a forgalomirányítók alapvető kezelésére, beüzemelésére.


·  Megismerik a forgalomirányítók operációs rendszerét, alapvető parancsait, konfigurálását, a különböző irányítóprotokollokat és a TCP/IP protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit


· Ismerje a hibaelhárítás módszereit



		166/4.1/x1163-06 Kapcsolók alapszintű ismerete


48 óra

		· A kapcsolók alapszintű ismerete tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse az Ethernet technológia közeg-hozzáférési eljárását, a különböző hálózati készülékek működését, szegmentálási képességeit 


· Megismerkednek a kapcsolás elméletével, a kapcsolók felépítésével és működésével, az operációs rendszer vagy a firmware alapvető parancsaival 


· A tananyagelem gyakorlati ismereteket készít elő a kapcsolók működésének megfigyelésére és parancssoros konfigurációjára

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az Ethernet technológia közeg-hozzáférési eljárását, a különböző hálózati készülékek működését, szegmentálási képességeit.


· Legyen tisztában a kapcsolás elméletével, a kapcsolók felépítésével és működésével, az operációs rendszer vagy a firmware alapvető parancsaival .


· A tananyagelem gyakorlati ismereteket készít elő a kapcsolók működésének megfigyelésére és parancssoros konfigurációjára





Hálózati eszközök alkalmazása


14. évfolyam: 7 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 224 óra , csoportbontásban 


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.2/x1163-06 Forgalomirányítók konfigurálása


30 óra

		· A forgalomirányítók konfigurálása tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a forgalomirányítók alapvető kezelésére, beüzemelésére 


· A forgalomirányítók adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére 


· Cél, hogy a tanulók részletesen megismerjék a forgalomirányító működését, a működés ellenőrzésére szolgáló tesztek elvégzését 


· Fontos, hogy a tanulók részletesen megismerkednek a TCP protokoll és a hozzá tartozó szállítási rétegbeli protokollok működésével így képessé vállnak a forgalomirányítón tűzfalfunkciókat beállítani a hálózat megfelelő működése és védelme érdekében 


· Haladó szinten ismerkednek a TCP/IP protokollkészlettel

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Legyen képes a forgalomirányítók alapvető kezelésére, beüzemelésére 


· Legyen képes a  forgalomirányítók adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére .


· Ismerje  a forgalomirányító működését, a működés ellenőrzésére szolgáló teszteket.


· Részletesen ismerje a TCP protokoll és a hozzá tartozó szállítási rétegbeli protokollok működést.


· Legyen képes a forgalomirányítón tűzfalfunkciókat beállítani a hálózat megfelelő működése és védelme érdekében 


· Haladó szinten ismerje a TCP/IP protokollkészletet.



		166/3.3/x1163-06 Forgalomirányítók felügyelete


30 óra

		· Célja, hogy a tanulókat megismertesse a forgalomirányítók üzemeltetésével, a felmerülő hibák felderítésével, javításával.


· Megismerik az IOS frissítés lehetőségeit, a konfigurációs fájlok elmentésének és visszatöltésének lehetőségeit, a jelszó-helyreállítás folyamatát is is 


· Az RIP és IGRP irányítóprotokollok korlátait túllépve kihasználják a fejlettebb képességekkel rendelkező RIP2, OSPF és EIGRP irányító protokollokban rejlő lehetőséget 


· Hozzáférésvezérlés listákat készítenek.


· Megismerkednek az osztálynélküli forgalomirányítással, továbbá az OSPF és EIGRP irányító protokolokkal

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a forgalomirányítók üzemeltetésének alapjait.


· Legyen képes a felmerülő hibák felderítésére, javítására.


· Ismerje az IOS frissítés lehetőségeit, a konfigurációs fájlok elmentésének és visszatöltésének lehetőségeit, a jelszó-helyreállítás folyamatát .


· Legyen képes a  RIP2, OSPF és EIGRP irányító protokollokban rejlő lehetőségek kihasználására.


· Tudjon hozzáférésvezérlés listákat készíteni.


· Legyen tisztába az osztálynélküli forgalomirányítással, továbbá az OSPF és EIGRP irányító protokolokkal.



		166/3.4/x1163-06 Irányító protokollok


30 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a forgalomirányításhoz használt belső irányító protokollok működésével, jellemzőivel 


· A program során a tanulók képesek lesznek adott feladathoz legmegfelelőbb irányító protokollt választani, a kiválasztott irányítóprotokollal a forgalomirányítót felkonfigurálni, az esetlegesen felmerülő hibákat feltárni és javítani 


· Forgalomirányítási esettanulmányt készítenek 


· A tananyagelem áttekintést és gyakorlati ismeretetek nyújt az irányító protokollokkal kapcsolatos hibákról és azok elhárításának módszereiről

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a forgalomirányításhoz használt belső irányító protokollok működését, jellemzőit. 


· Legyen képes adott feladathoz legmegfelelőbb irányító protokollt választani, a kiválasztott irányítóprotokollal a forgalomirányítót felkonfigurálni, az esetlegesen felmerülő hibákat feltárni és javítani 


· Készítsen forgalomirányítási esettanulmányt.


· Ismerje a  elméleti és gyakorlati szinten is az irányító protokollokkal kapcsolatos hibákat és azok elhárításának módszereit.



		166/5.1/x1163-06 Haladó IP címzés


30 óra

		· A VLSM technológia megismerésével a tanulók képesek lesznek a rendelkezésre álló címtartomány ésszerűbb és takarékosabb kihasználására.


· Az útvonal-összefogás és -összegzéssel pedig a forgalomirányító-táblák méretének csökkentése révén tudnak hatékonyabb hálózati működést beállítani

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,




		· Legyen képes a  VLSM technológia megismerésével a rendelkezésre álló címtartomány ésszerűbb és takarékosabb kihasználására, 


· Tudjon az útvonal-összefogás és -összegzéssel a forgalomirányító-táblák méretének csökkentése révén hatékonyabb hálózati működést beállítani.



		166/4.2/x1163-06 Kapcsolók konfigurálása


30 óra

		· A kapcsolók konfigurálása tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a kapcsolók alapvető kezelésére, beüzemelésére, a kapcsolók adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére.


· Hibaelhárítást végeznek, jelszót állítanak helyre

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Legyen képes a kapcsolók alapvető kezelésére, beüzemelésére, a kapcsolók adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére.


· Legyen képes hibaelhárítást végezni, jelszót helyre állítani.



		166/4.3/x1163-06 Kapcsolók haladó szintű ismerete


30 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a redundáns kapcsolt hálózatokban a hurkok és az ezekből adódó szórási viharok kialakulásának módját 


· Az STP megismerése után képesek lesznek a gyökérponti híd meghatározására 


· A másik fő cél az összetett helyi hálózatokban egyre fontosabb szerephez jutó VLAN technológia megismerése.


· Először egyetlen kapcsolón tudják beállítani a virtuális hálózatokat, később képesek lesznek trönkölési eljárások és trönk protokollok segítségével az egész hálózatra vonatkozó egységes VLAN-rendszer kialakítására

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a kapcsolt hálózatokban a hurkok és az ezekből adódó szórási viharok kialakulásának módját.


· Legyen képes a gyökérponti híd meghatározására. 


· Ismerje a VLAN technológia felhasználási lehetőségeit.


· Tudjon  elvégezni virtuális hálózati beállításokat. 


· Legyen képes trönkölési eljárások és trönk protokollok segítségével az egész hálózatra vonatkozó egységes VLAN-rendszer kialakítására.



		166/5.3/x1163-06 WAN eszközök


24 óra

		· A tananyagelem célja, hogy bemutassa a WAN-kapcsolatokhoz használt soros kommunikációt .


· A tanulók képesek lesznek a forgalomirányító DTE és DCE interfészeit azonosítani és a megfelelő működéshez beállítani.


· Megismerteti a tanulókat a PPP és a HDLC beágyazások közötti különbséggel, alkalmazási lehetőségükkel 


· A PAP és a CHAP elméletén túl a gyakorlatban is bemutatja ezeket az authentikációs eljárásokat

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a  WAN-kapcsolatokhoz használt soros kommunikáció alapfogalmait.


· Legyen képes a forgalomirányító DTE és DCE interfészeit azonosítani és a megfelelő működéshez beállítani 


· Ismerje a PPP és a HDLC beágyazások közötti különbségek alkalmazási lehetőségeit.


· A gyakorlatban is ismerje a  PAP és a CHAP  authentikációs eljárásokat.



		166/5.4/x1163-06 WAN konfigurálás


20 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a WAN eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére, WAN eszközök adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére


· További cél, hogy megismerjék a tanulók az ISDN és a Frame Relay technológiát 


· A Frame Relay segítségével lehetőség van a WAN hálózati infrastruktúra és sávszélesség hatékonyabb kihasználására.


· A tanulók képesek lesznek a Frame Relay helyi alinterfészeken történő konfigurációjával állandó virtuális kapcsolatok létrehozására

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Legye képes a WAN eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére, WAN eszközök adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére. 


· Ismerje az ISDN és a Frame Relay technológiákat.


· Legyen képes a Frame Relay helyi alinterfészeken történő konfigurációjával állandó virtuális kapcsolatok létrehozására.





Speciális hálózati technológiák


14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám : 96 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/6.2/x1163-06 VoIP ismeretek elmélet


48 óra

		· A tanulók megismerik a VoIP alapfogalmait, működését és eszközeit, PSTN és IP WAN kapcsolatát 


· Megismerik a VoIP technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje a  VoIP alapfogalmait, működését és eszközeit, PSTN és IP WAN kapcsolatát 


· Ismerje  VoIP technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit.



		166/6.1/x1163-06 WLAN ismeretek elmélet


48 óra

		· A tanulók megismerik a WLAN szabványait, alapfogalmait, működését és eszközeit (router, bridge, access point, antenna)


· Megismerik a vezetéknélküli technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje a WLAN szabványait, alapfogalmait, működését és eszközeit (router, bridge, access point, antenna)


· Ismerje a vezetéknélküli technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit





Hálózat menedzsment


14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 64 óra , csoportbontásban 


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.5/x1168-06 Hálózat menedzsment


64 óra

		· A tananyagelem célja hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment ismerete jártasság szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment) 

		20/Szoftvertelepítés


20/Konfigurálás


20/Tesztelés, hibaelhárítás


20/Mentés


20/Dokumentálás 

		· Ismerje  a legfontosabb menedzselési eljárásokat.





Speciális hálózati technológiák gyakorlata


14. évfolyam: 4 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 128 óra , csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/6.3/x1163-06 WLAN ismeretek gyakorlat


64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a WLAN eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére


· A WLAN eszközök adott paramétereknek megfelelő biztonsági beállításának végrehajtása, alapkonfigurációjának elkészítésére

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes a WLAN eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére 


· Legyen képes a WLAN eszközök adott paramétereknek megfelelő biztonsági beállításának végrehajtása, alapkonfigurációjának elkészítésére



		166/6.4/x1163-06 VoIP ismeretek gyakorlat


64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a VoIP eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére


· A VoIP eszközök adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére 


· Forgalmi adatokat mérnek, elemeznek, dokumentálnak

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Legyen képes, a VoIP eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére. 


· Legyen képes a VoIP eszközök adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére 


· Tudjon forgalmi adatokat mérni, elemezni, dokumentálni.





Hálózat menedzsment gyakorlat


14. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám,: 128 óra csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/7.1/x1163-06 Hálózati eszközök felügyelete


30 óra

		· A hálózatfelügyelet fejezetrészben a tanulók megismerkednek a legfontosabb menedzselési elvárásokkal és eljárásokkal, ezekre a mindennapi munkájuk során rendkívül nagy szükségük lesz 


· Megismerkednek a hardveres és szoftveres védelmi eszközökkel


· Megismerkednek vírusvédelmi rendszerekkel, tűzfalakkal,VPN-t konfigurálnak


· Használják a számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeit

		10/Dokumentálás,
20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
40/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje  a legfontosabb menedzselési eljárásokat.


· Ismerje a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket 


· Ismerje a vírusvédelmi rendszereket. 


· Tudjon tűzfalakkal,VPN-t konfigurálni.






		166/7.2/x1163-06 Hálózati biztonság


30 óra

		· A hálózati biztonság tananyagelemben a tanulók megismerkednek a legfontosabb biztonsági elvárásokkal és eljárásokkal, ezekre a mindennapi munkájuk során rendkívül nagy szükségük lesz. 


· Megismerkednek a hálózati eszközök védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeivel

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Feladattal vezetett elemzés,
30/Hálózat megfigyelése adott szempontok alapján,
30/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje a legfontosabb biztonsági elvárásokat és eljárásokat.


· Ismerje a hálózati eszközök védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeit.



		166/7.3/x1163-06 Hálózattervezés


24 óra

		· A Hálózattervezés tananyagelemben, a LAN tervezés során megismerik a tanulók az OSI modellre épített hálózattervezést, továbbá a WAN tervezés során a háromrétegű hálózattervezést

		10/Dokumentálás,
60/Hálózattervezés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje  a LAN tervezés során az OSI modellre épített hálózattervezést, továbbá a WAN tervezés során a háromrétegű hálózattervezést.



		166/7.4/x1163-06 Felhasználók felügyelete


30 óra

		· A tananyagelemben megismerik a tanulók a felhasználó menedzsment legfontosabb feladatait (létrehozás, beléptetése, hozzáférések szabályozása, dokumentálás, képzés)

		10/Dokumentálás,
60/Felhasználókezelés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,


		Ismerje a felhasználó menedzsment legfontosabb feladatait (létrehozás, beléptetése, hozzáférések szabályozása, dokumentálás, képzés)



		166/7.5/x1163-06 Hibamenedzsment


30 óra

		· A tananyagelemben megismerik a tanulók a hibamenedzsment legfontosabb feladatait (mentés, archíválás, szisztematikus hibaelhárítás)

		10/Dokumentálás,
60/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje  a hibamenedzsment legfontosabb feladatait (mentés, archíválás, szisztematikus hibaelhárítás)





Vállalkozási ismeretek


14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,


megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek


64 óra

		A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a :


· A vállalkozási formák jellemzőit 


· Az üzleti terv tartalma, felépítését 


· A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait 


· A belső és külső források biztosításának lehetőségeit 


· A telephely kiválasztásának szempontjait 


· A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjait 


· A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjait 


· A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítását 


· Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait 


· A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait 


· A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírásokat, szabályokat 


· A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a béralku lefolytatását 


· Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat 


· A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás fenntartásának módjait 


· A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését, felhasználását a döntésekben


· A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati teendőit


· A vállalkozás megszüntetésének formáit, gyakorlati teendőit

		10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

		Ismerje a :


·  belső és külső források biztosításának lehetőségeit ,


· a telephely kiválasztásának,arculata kialakításának szempontjait,


· a szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjait,


· humánerőforrás-gazdálkodás szerepét és, feladatait ,


· a tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítását,


· az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait, 


· a munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírásokat, szabályokat, 


· a munkatársak kiválasztásának folyamatát, a béralku lefolytatását, 


· a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat, 


· a finanszírozás lehetőségeit, a likviditás fenntartásának módjait, 


· a vagyonmérleg és az eredmény-kimutatás adatainak értelmezését, felhasználását a döntésekben,


· a vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati teendőit,


· a vállalkozás megszüntetésének formáit, gyakorlati teendőit





Angol nyelv az Informatikában 


14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban


Nyelvi labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Angol nyelv az  informatikában


(Helyi igényeknek megfelelően)


64 óra

		A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók hogy a tanulók képesek legyenek :


· a szakma gyakorlásához szükséges angol nyelvű hagyományos (papíralapú) és elektronikus dokumentumokat olvasni, értelmezni, szerkeszteni és kezelni. 


· az angol nyelvet legalább  alkalmazni,  a szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb és legfontosabb fordulatainak, valamint az informatika szakterületén használt kifejezések és terminológiák használatára.

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel írásban és szóban

		· Tudja az angol nyelvet legalább alapszinten alkalmazni, az informatika szakterületén használt kifejezések és terminológiák használatára szóban és írásban.








VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:


Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 


A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga


A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.

Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1143-06 Projektmenedzsment


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív

Időtartama: 45 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése, munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 

Időtartama: 60 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek,

kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Hálózat-építés, hálózati eszközök konfigurálása, hálózat tesztelése, hozzáférés

vezérlés szabályozása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 70%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 481 03 0010 54 01 azonosító számú, Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 25

4. vizsgarész: 50

54 481 03 0010 54 03 azonosító számú,
IT biztonság technikus


		Az 54 481 03 0010 54 03 azonosító számú, IT biztonság technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 



		azonosítója 

		megnevezése 



		1142-06 

		Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 



		1143-06 

		Projekt menedzsment 



		1168-06 

		Hardveres, szoftveres feladatok 



		1163-06 

		LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer 



		1166-06 

		IT biztonságtechnika 





IT BIZTONSÁG TECHNIKUS szakmai követelménye


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
-


Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga


Szakmai előképzettség:
-


Előírt gyakorlat:
-


Elérhető kreditek mennyisége:
-


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. Elmélet aránya:
50 %


3. Gyakorlat aránya:
50 %


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van


Időtartama (évben vagy félévben):
1 év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 
nem szervezhető


 Ha szervezhető, mikor:
-


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
nem szükséges


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK


A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai rendszergazda/IT biztonság technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.


A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:


· A feladatterv kialakításában közreműködik


· A projekt értékelésében közreműködik


· A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi


· Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ


· Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat


· Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség szoftverfelelősségi nyilatkozat)


· Átviteli közegeket műszerrel minősít


· Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók hozzáférjenek a dokumentumokhoz


· Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név policy nyomtató licence) a munkaállomásokon


· Belépteti a dolgozót


· Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál


· Berendezésekben alkatrészt cserél


· Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat


· Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt


· Digitális aláírást igényel, telepít, konfigurál


· Elemzi a rendszernaplókat


· Előállítja a minta konfigurációt (image-file)


· Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását


· Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat


· Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást


· Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat


· Ellenőrzi a biztonsági szabályzat betartását

· Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz


· Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert


· Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy továbbítja a hibaleírást a következő szintre


· Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál


· Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre


· Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál


· Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál


· Forgalomirányítókat menedzsel


· Forgalomirányítókat monitoroz


· Forgalomirányítókon behatolást detektál


· Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról


· Hardver teszteket végez


· Hardveres hibát javít elhárít


· Hardvert üzemeltet szoftvert telepít


· Hardveres és szoftveres tűzfalat telepít és konfigurál


· Hardveres védelmet tervez


· Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít


· Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz


· Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért


· Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken


· IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál


· Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ


· LAN- és WAN-hálózatokat használ


· LAN és WAN kapacitást tervez távközlési technológiát választ


· LAN eszközöket konfigurál LAN konfigurációt ment


· LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi


· LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat


· LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit


· LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz


· LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi


· Meghatározza a pontos konfigurációt


· Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő szintre


· Módosítja a jogosultságokat


· Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel


· Összerakja a munkaállomást szervert


· Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát


· Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver verzió egységesség stb.)


· Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist


· Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a munkaállomásokon


· Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)


· Részt vesz a kockázatelemzésben


· Részt vesz a követelményelemzésben


· Részt vesz a projekt megtervezésében


· Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel


· Szoftverhasználati jogokat alkalmaz


· Szoftveres védelmet tervez


· Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet


· Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket


· Tanúsítványkiszolgálót telepít, konfigurál


· Támogatja a katasztrófamenedzsmentet


· Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken


· Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken


· Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson


· Tervezi és szervezi a munkavégzést


· Teszteli a kiépített hálózatot


· Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát


· Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján


· Tevékenységét dokumentálja


· Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat


· Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB eszközök stb.)


· Üzemelteti a mentési rendszert


· Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)


· Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat


· Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat


· Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását


· Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt


· VLAN-okat tervez és alkalmaz


· VPN kiszolgálót telepít


· VPN kiszolgálót konfigurál


· VPN távoli hozzáférést konfigurál


· VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment


· WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment


· WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment


SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE
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37 hét

		10.


37 hét

		11.


37 hét

		12.


32 hét
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		Informatikai technológia

		2

		2

		 

		 

		Hálózati technológiák 

		3



		Hardver alapismeretek

		 

		 

		1

		 

		Speciális hálózati technológiák

		1



		Hálózati operációs rendszerek

		 

		 

		3

		1 

		Hálózati eszközök

		2



		Hálózati alapismeretek

		 

		 

		 

		1

		Hálózat menedzsment 

		2



		Tűzfalak

		

		

		2

		

		Tűzfalak

		2



		Magánhálózatok

		

		

		

		

		Magánhálózatok

		2



		Projekt menedzsment 

		 

		 

		 

		2

		Biztonság tervezés

		3



		Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek

		 

		 

		 

		2

		Angol nyelv az informatikában

		2



		Heti elméleti óraszám

		2

		2

		6

		6

		Vállalkozási ismeretek

		2



		Gyakorlati tantárgyak

		 

		 

		 

		 

		Osztályfőnöki óra

		1



		Informatikai alapismeretek gyakorlat

		2

		2

		 

		 

		Heti elméleti óraszám

		20



		Informatikai technológia gyakorlat

		 2

		2

		 

		 

		gyakorlati tantárgyak

		 



		Számítástechnika

		 

		 

		2

		 

		Hálózati eszközök alkalmazása

		4



		Projekt menedzsment gyakorlata

		 

		 

		 

		2

		Speciális hálózati technológiák gyakorlata

		1



		Hálózati alapgyakorlatok

		 

		 

		1

		3

		Hálózat menedzsment gyakorlata

		2



		Hálózati operációs rendszerek

		

		

		2

		1

		Tűzfalak

		2



		Tűzfalak

		

		

		1

		

		Magánhálózatok

		2



		Heti gyakorlati óraszám

		4

		4

		6

		6

		VoIP biztonság

		2



		Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

		6

		6

		12

		12

		Digitális aláírás

		2



		 Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

		222

		222

		444

		384

		Heti gyakorlati óraszám

		15



		Szakma évfolyamok összesített óraszámai

		óraszám

		arányok

		 

		 

		Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma

		35



		elméleti tantárgyak

		1202

		50,27%

		 

		 

		Évi össz. óraszám

		1120



		gyakorlati tantárgyak

		1190

		49,73%

		 

		 

		 

		 



		Össz. óraszám

		2392

		 

		 

		 

		 Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

		0,5% 





1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás


9.évfolyam


Informatikai technológia


9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektrotechnikai alapismeretek


74 óra




		1. Alapfogalmak, alaptörvények  (15 óra)


  - Bevezetés


   - Az atom felépítése, az ion fogalma


   - A villamos töltés, a villamos erőtér, térerősség


   - Villamos feszültség, potenciál szintfelületek


   - Coulomb törvénye


   - Az elektromos áram


   - Az elektromos munka és teljesítmény meghatározása egyenáramú áramkörökben


   - Kirchoff első és második törvénye


   - Az elektromos ellenállás, az elektromos vezetőképesség. Ohm  törvénye                                              


   - Adott geometriájú vezető elektromos ellenállásának meghatározása


   - Az elektromos ellenállás függése a hőmérséklettől, a PTK és NTK


2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések (20 óra)


   - Ideális feszültség és áramgenerátor


   - Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredő ellenállásának meghatározása


   - Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának meghatározása


    - Valóságos feszültség és áramgenerátor


   - Norton-Thevenin tétel


   - Egyenáramú hálózatok analízise


3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14 óra)


- A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése.


- Erőhatások villamos mezőben.


- Anyagok viselkedése villamos térben.


- Kondenzátorok, kapacitások.


   - Az elektromos áram jellemzői és hatásai


   - A mágneses térerősség, 


    - A mágneses mező energiája


   - Tekercsek, tekercsek jellemzői, az induktivitás.


   - Transzformátor működési alapelve


4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)


   - Váltakozóáram illetve feszültség, előállítása, ábrázolása és      matematikai leírása


   - Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői.


5. Szinuszos hálózatok vizsgálata  (10 óra)


A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli karakterisztika általános alakja, amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika ábrázolása.

		10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		A tanuló számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit. 


- Ismerje és értelmezze a vezető és a szigetelőanyagok jellemzőit.


- Alkalmazza az áramköri Ohm és Kirchhoff törvényeket.


- Tudja meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, az ellenállás hálózatok eredőjét, - helyesen értelmezi az ellenállások hőfokfüggését.


- Ismerje a valós és ideális generátor helyettesítő képeit, tudja értelmezni üzemi állapotait és megmagyarázni a valós generátor viselkedését a különböző üzemi állapotokban, a generátor hatásfokának és teljesítményének összefüggését.


- Legyen képes egyszerűbb kétpólus Thevenin és Norton helyettesítő képének meghatározására.


- Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s ismerje annak gyakorlati vonatkozásait.


- Jellemezze az elektromos áram hő-, vegyi, élettani és mágneses hatását. 


- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi hatás jellemző alkalmazásait.


- Ismerje a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzőit.


- Ismejre a kondenzátorok jellemzőit, tudja megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési folyamatát,


- Ismerje  a transzformátor működési alapelvét


 - Ismerje a váltakozóáramu illetve feszültség, jellemezőit,  váltakozó áramú hálózatok alaptörvényeit, jellemzőit





Informatikai technológia gyakorlat


9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban


Számítógépes mérőlabor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során


40 óra

		1. .- Méréstechnikai alapfogalmak


   - Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságai,


     csatlakoztatása a mérendő áramkörben


   - Kirchoff és Ohm törvényének igazolása méréssel


2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek vizsgálata méréssel 


   - Feszültség- és áramgenerátor belső ellenállásának mérése


   - Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban


   - Terheletlen és terhelt feszültség, illetve áramosztó mérése


3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek vizsgálata


      - Kondenzátorok elektromos tulajdonságainak vizsgálata egyenáramú áramkörökben


   - A kondenzátor egyenfeszültségre kapcsolásakor lejátszódó jelenségek


4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati módszerei 


   - Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor , Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat

		50/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
20/Villamos rajz értelmezése




		- Ismerje a feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit  a mérendő áramkörben.


- Legyen képes Kirchoff és Ohm törvényének igazolására  méréssel


- Legyen képes alkatrészek tulajdonságainak mérésére és ábrázolására a frekvencia függvényében 



		Elektrotechnikai alapáramkörök szimulációs vizsgálata


34 óra

		Egy áramköri szimulációs program bemutatása , egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a lehetőségek és korlátok ismertetése.




		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása

		- Ismerje meg a szimuláció alkalmazásának lehetőségét, a szimulációs eljárásokat.


- Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelő üzemmódot megválasztani.


- Tudjon szimulációs programot használni, egyszerű áramkörökön szimulációt végezni, munkáját  menteni,dokumentálni.





Informatikai alapismeretek gyakorlat


9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban


Számítógépterem 


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.1/x1142-06 Az információtechnológia alapjai


4 óra

		· A tananyagelem a részegységek bemutatásával, a belőlük felépített számítógép (Neumann elvű számítógép blokkvázlat, részegységek funkciója, és jellemzői, perifériák típusa és jellemzőik) kezeléséhez szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé  


· Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz meghatározni az adott alkalmazási területre megfelelő konfigurációt 


· A tanuló megismeri az információs hálózatok fajtáit, az internet és az intranet fogalmát, jellemzőit


· Megtanulja az informatikai biztonság fogalmát, és a biztonság megteremtésének a módjait


· A hardver ismeretek elsajátítása mellett a szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		- Ismerje a Neumann elvű számítógép blokkvázlatát, a részegységek funkciója, és jellemzőit.


- Ismerje az információs hálózatok fajtáit, az internet és az intranet fogalmát, jellemzőit 


- Ismerje a az informatikai biztonság fogalmát, és a biztonság megteremtésének a módjait 


- Ismerje  a szoftverek szerepét és fajtáit.



		166/1.3/x1142-06 Operációs rendszerek elmélete


4 óra 

		· A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt forráskódú operációs rendszerek ismérveit, tulajdonságait, különbségeit (Windows, Linux)


· Megismerik a szoftverjogokat (licence, shareware, freeware)

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú operációs rendszerek ismérveit, tulajdonságait, különbségeit.


- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.



		166/1.4/x1142-06 Operációs rendszerek (gyakorlat)


4 óra

		· Az operációs rendszerekről az elméletben tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a tanulók 


· A tananyagelem keretében egy operációs rendszert telepítenek és konfigurálnak a tanulók

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		· Tudjon egy operációs rendszert telepíteni és konfigurálni.



		166/1.5/x1142-06 Irodai alkalmazások elméleti alapjai


2 óra

		· Az MS Office mellett a tanulók megismerik az Open Office programcsomagot


· Megismerkednek a multimédia alapjaival,mind hardver, mind szoftver tekintetében 


· Megtanulják a számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem) 


· Megismerik a hálózati eszközök fajtáit 


· Megismerkednek az informatikai tevékenységek dokumentálásával is

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje az MS Office mellett az Open Office programcsomagot 


· Ismerje a multimédia alapjait,mind hardver, mind szoftver tekintetében 


· Ismerje a számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem) 


· Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.


· Legyen tisztába az informatikai tevékenységek dokumentálásának alapelveivel.



		166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés


20 óra

		· A tanulók megismerik a szövegszerkesztés alapjait Megtanulják a WYSIWYG szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az állománykezelési funkciókat, továbbá a karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az objektumot formázását 


· Használják a keresés, a csere, a beszúrás funkciókat Létrehoznak stílusokat és sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás ellenőrzést


· Megismerik a grafikus elemeket, kördokumentumot készítenek

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje a szövegszerkesztés alapjait, jellemzőit.


· Tudja használni  az állománykezelési funkciókat, továbbá a karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az objektumot formázását 


· Tudja használni a keresés, a csere, a beszúrás funkciókat. 


· Tudjon létrehozni stílusokat és sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás ellenőrzést 


· Tudja használni a grafikus elemeket, kördokumentumot készíteni.



		166/1.9/x1142-06 Prezentációkészítés


20 óra

		· A tananyagelem elsajátításával a tanulók képesek lesznek egy adott témát bemutató diasorozat elkészítésére 


· Megtanulják a prezentáció készítés alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, a struktúra -, és az egységesség szabály) 


· Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a színséma, az egyéni háttér fogalmát és alkalmazását 


· Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel -, a képekkel -, és más objektumokkal való műveleteket


· Animációkat, és különböző effektusokat hoznak létre  Hiperhivatkozásokat kezelnek 


· Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési formát, valamint a nyomtatást

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Legyen képes egy adott témát bemutató diasorozat elkészítésére.


· Ismerje a prezentáció készítés alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, a struktúra -, és az egységesség szabály)


· Tudja alkalmazni a sablon, a tervezősablon, a színséma, az egyéni háttér funkciókat.


· Tudja alkalmazni a diamozgatást, a szövegekkel -, a képekkel -, és más objektumokkal való műveleteket


· Tudjon létrehozni animációkat, különböző effektusokat és hiperhivatkozásokat kezelni.


· Tudja kiválasztani a helyes vetítési formát, valamint a nyomtatást



		166/1.7/x1142-06 Táblázatkezelés


20 óra

		· Megtanulják elindítani, beállítani, testre szabni a táblázatkezelőt 


· Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a sor, valamint a munkalap fogalmát 


· Megtanulják az adatok (szám, szöveg, egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a módosítását, továbbá a törlését.


·  Megtanulják a címzési módokat, a függvényeket.


· Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és importálni

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudja elindítani, beállítani, testre szabni a táblázatkezelőt.


· Ismerje a cella, az oszlop, a sor, valamint a munkalap fogalmát.


· Legyen képes az adatok (szám, szöveg, egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a módosítását, továbbá a törlését elvégezni.


· Tudja használni a címzési módokat, a függvényeket.


· Tudjon táblázatból grafikonokat készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és importálni





10. évfolyam


Informatikai technológia


10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben 


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektronikai alapismeretek 


74 óra

		· Elektronikus alapelemek (20 óra) 


   - Félvezető elemek, félvezetők fizikája


   - A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai


   - A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai működése,


     karakterisztikái, paraméterei


   - Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener-dióda


   - Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET felépítése, fizikai működése, karakterisztikái, paraméterei


· Négypólusok (24 óra)        


   - Négypólus paraméterek meghatározása, az erősítés fogalma


   - Az erősítők jellemzői


   - Erősítő kapcsolások


   - Erősítő csatolása


   - Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása


   - Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák


     Zajok és torzítások


    - A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői


    - A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei


     Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás hatása az erősítő tulajdonságaira lehetőségei


· Tápegységek (10 óra)


- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői


- Tápegységek működési jellemzői


6. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)


7. Impulzus fogalma, jellemzői


8. Impulzusformálás


9. Jelformálók, vágóáramkörök 


10. Impulzus előállító áramkörök


· Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítők


(10 óra)

		10/Tesztfeladat megoldása.
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése.
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása.


30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

		· Legyen képes a különböző szempontok alapján a kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a kétpólus és a négypólus paramétereket értelmezni, átviteli jellemzőket  számolni és ábrázolni.


· Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi jelölését.


· Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor működését, értelmezze jelleggörbéiket.


· Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket.. 


· Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak jellemezőit.


· Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az erősítők jellemzőire


· Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja megmagyarázni a zajok és torzítások okait, ismertetni a zajok és torzítások csökkentési megoldásait.


· Legyen képes az impulzus fogalmának és jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták felsorolására.


· Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit, legyen képes felsorolni a passzív és aktív jelformálók alkalmazási területeit.


· Tudja elmagyarázni az impulzus előállító áramkörök működését.


· Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait, felépítésüket, értelmezze legfontosabb paramétereiket


· Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit.





Informatikai technológia gyakorlat


10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépes mérőlabor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektronikai ismeretek alkalmazása építési és mérési feladatok során


40 óra

		· Az elektronikus alkatrészek  jellemzőinek vizsgálata


· ( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS FET.)


· erősítős kapcsolások vizsgálata (időtartomány és frekvenciatartomány)


· Impulzus jellemzők vizsgálata


· Tápegységek és részegységeik vizsgálata 


· Optoelektronikai áramköri elemek vizsgálata

		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje az elektronikus alkatrészek  jellemzőinek vizsgálati módszereit.


· Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.


· Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.


· Ismerje az Impulzus jellemzők vizsgálati lehetőségeit.


· Tudja a tápegység és részegységeinek vizsgálatát elvégezni.



		Elektronikus áramkörök szimulációs vizsgálata


34 óra

		· Egy áramköri szimulációs program bemutatása , egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a lehetőségek és korlátok ismertetése.




		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelő üzemmódot megválasztani.


· Tudjon szimulációs programot használni, a tanult áramkörökön szimulációt végezni, munkáját  menteni, dokumentálni.





Informatikai alapismeretek gyakorlat


10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.8/x1142-06 Adatbáziskezelés


25 óra

		· A tanulók elsajátítják egy korszerű adatbázis-kezelő szoftver használatát 


· Megismerik az adatbázis-kezelés alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs, index, adatbázis tervezés), a programok jellemzőit (munkafelület szerkezete, nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis elemek), a táblákkal való műveleteket (létrehozás, nézetek, módosítás,importálás, exportálás, keresés) 


· Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést, továbbá az űrlapok és a jelentések használatát

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudjon használni egy korszerű adatbázis-kezelő szoftvert.


· Ismerje az adatbázis-kezelés alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs, index, adatbázis tervezés), a programok jellemzőit (munkafelület szerkezete, nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis elemek), a táblákkal való műveleteket (létrehozás, nézetek, módosítás,importálás, exportálás, keresés).



		166/1.10/x1142-06 Internet és  intranet


25 óra

		· A tanulók megismerik az internet és az intranet fogalmát, különbségeit 


· Megismerik a böngészőprogramokat, a keresőgépeket és azok használatát 


· Megtanulják az elektronikus levelezés alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és felépítése, protokollok), egy levelező program működését, beállításait, valamint a levelekkel történő műveleteket (írás, másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék létrehozása, csatolások) FTP, Chat

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje az internet és az intranet fogalmát, különbségeit.


· Ismerjen böngészőprogramokat, a keresőgépeket és azok használatát


· Ismerje az elektronikus levelezés alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és felépítése, protokollok), egy levelező program működését, beállításait, valamint a levelekkel történő műveleteket (írás, másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék létrehozása, csatolások) FTP, Chat



		166/1.11/x1142-06 Multimédia- és kommunikáció


24 óra

		· A tanulók megismerik a multimédiás környezet hardver (hagszoró, mikrofon, webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő szoftver használatát

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		· Ismerje a multimédiás környezet hardver (hagszoró, mikrofon, webkamera) és szoftver elemeit .


· Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő szoftver használatát





11.évfolyam


Hardvertechnológia


11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 37 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Digitális technika


17 óra

		· A Boole algebra alapjai


· A logikai hálózat fogalma, csoportosítása, alapelemei,


· tipikus alkalmazási területei.


· Kombinációs hálózatok leírási módjai


· Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,


· logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh


· tábla, tipikus kombinációs hálózatok.


· Kombinációs hálózatok tervezése és vizsgálata


· Univerzális logikai függvények és az ezeket megvalósító


· építőelemek, szisztematikus tervezési


· Sorrendi hálózatok


· Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,


· állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,


· szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.


· Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata


· Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből álló hálózat tervezése .


· Tipikus szinkron hálózatok


· Számlálók, regiszterek, összetett szinkron rendszerek.


· Valóságos digitális rendszerek jellemzői


· sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,


· teljesítményjellemzők, következményei, 


· kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek kezelési technikái.


· zaj- és zavarproblémák

		10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudjon logikai függvényt egyszerűsíteni  a logikai algebra felhasználásával illetve grafikus módszerrel.


· Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát, és tudjon maximum négyváltozós függvényt realizálni két vagy többszintű logikai hálózattal.


· Ismerje és értelmezze a szekvenciális hálózat fogalmát.


· Ismerje a digitális áramkörök és áramkörcsaládok legfontosabb jellemzőit, tudja értelmezni azok katalógusadatait


· Tudja értelmezni a funkcionális áramkörök jellemzőit, működését.


· Ismerje a funkcionális áramkörök működési feltételeit, tudjon adott feladathoz áramkört/áramköröket választani.


· Ismerje a valóságos digitális rendszerek alapvető működési jellemzőit.



		166/1.1/x1168-06 Hardver alapismeretek


20 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a hardver architektúrák rendszerét és tekintsék át működését és feladatait 

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a memóriák típusait, legyen tisztában  alkalmazási és bővítési lehetőségeikkel, kialakításukkal. 


· Tudja értelmezni a mikroprocesszorok belső rendszertechnikáját, működését.


· ismerje a hardver architektúrák rendszerét, működését és feladatait.





Hálózati operációs rendszerek 


11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1168-06 Hálózati operációs rendszerek (elmélet)


18 óra

		· A tananyagelem célja operációs rendszerek ismerete jártassági szinten (operációs rendszerek feladata, fajtái, számítógépes operációs rendszerek felépítése, működési elvei) 


· Konkrét operációs rendszer fájlkezelése, parancsai, memóriakezelése, megszakítási rendszerének fogalom szintű ismerete, rendszerkonfigurálás, környezet beállítás, segédprogramok

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az operációs rendszerek feladatát, fajtáit, számítógépes operációs rendszerek felépítését, működési elveit.


· Ismerjen egy konkrét operációs rendszer fájlkezelését, parancsait, memóriakezelését, megszakítási rendszerét fogalom szinten.


· Legyen képes  a  rendszerkonfigurálás, környezet beállítás és segédprogram kezelésre.



		166/2.3/x1168-06 Internetes szolgáltatások (elmélet)


19 óra

		· A tananyagelem célja internetes szolgáltatások (protokollok) ismerete jártasság szintjén

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az internetes szolgáltatások (protokollok) fontosabb típusait, jellemzőit.



		166/1.1/x1166-06 Hálózatbiztonság  (elmélet) Hálózati operációs rendszerek


74 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy  megismertesse a különbözõ hálózati operációs rendszerek (pl. Novell, Windows, Linux) védelmi eszközeit és azok  konfigurálási lehetõségeit:hozzáférési jogosultságok beállítását, erõforrások megosztását stb

		40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 
20/Információk önálló rendszerezése
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése 
10/Tesztfeladat megoldása 10%

		· Ismerje az operációs rendszerek feladatát, fajtáit, számítógépes operációs rendszerek felépítését, működési elveit.


· Ismerjen egy konkrét operációs rendszer fájlkezelését, parancsait, memóriakezelését, megszakítási rendszerét fogalom szinten.


· Legyen képes  a  rendszerkonfigurálás, környezet beállítás és segédprogram kezelésre.





Tűzfalak 


11. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 74 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.2/x1166-06 Tűzfalak
74 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy  megismertesse a tûzfalas védelem elméletét, hardveres és szoftveres eszközeit, és azok  konfigurálási lehetõségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Legyen képes  a tűzfalak telepítésére, konfigurálására, környezet beállításra és kezelésre.





Magánhálózatok 


11. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 74 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.3/x1166-06 Magánhálózatok
74 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy  megismertesse a VPN technológiák elméletét, szoftveres eszközeit, és azok konfigurálási lehetõségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Legyen képes  a VPN technológiák telepítésére, konfigurálására, környezet beállításra és kezelésre.





Számítástechnika


11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Programozási alapismeretek


14 óra

		· A tananyagelem  tanításának célja, hogy megismertesse az algoritmikus gondolkodás és programozás gyakorlatának alapjaival és készséget szereznek annak használatában egy magasszintű programnyelv használata mellett.


· Egyszerű algoritmusok leírása, megvalósítása


· Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi leírás

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/ Algoritmus/Programkészítés

		· A tanuló ismerje a programozás lényegét, célját, főbb elvi jellemzőit. 


· Értse a korszerű programozás alapját képező kódolási elveket, számrendszereket.


· Értse az algoritmus fogalmát, legyen képes egyszerűbb matematikai vagy fizikai feladatok megoldási algoritmusának megfogalmazására.


· Legyen képes algoritmusok folyamatábrában vagy struktogramban való ábrázolására.


· Ismerje fel a folyamatábra vagy struktogram alapján az algoritmus főbb lépéseit.



		Programozási gyakorlat


60 óra

		· A választott magasszintű programnyelv felépítésének és használatának megismerése


· Magas szintű program szerkezete. 


· Adattípusok és deklarációk.


· A magas szintű programozási nyelv utasításai.


· A struktúrált programozás alapjai.


· Eljárások és függvények szerkezete, hívása.


· Fájlkezelés.


· 

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés

		· Tudja a változók és konstansok megadásának módját.


· Legyen képes felállítani logikai feltételeket, és ezek alapján legyen képes elágazás, esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és a megoldási algoritmusban való elhelyezésére.


· Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs, függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk lehetőségével.


· Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb utasításait, fejlesztési környezetét, segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.





Hálózati alapgyakorlat


11. évfolyam: 1 óra/hét,  Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra , csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.2/x1168-06 Hardver-szerelési ismeretek


7 óra

		· Hardveres anyag- és eszköz ismeret elsajátítása Mérőeszközök működése, teszt programok ismerete


· Számítógépeket, perifériákat és egyéb eszközöket szerelnek össze 


· Tesztelik, dokumentálják működésüket 


· Hibát behatárol, részegységet cserél, konfigurációt bővít

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje a hardveres anyag, eszköz készletét, mérőeszközök működését, teszt programok használati lehetőségét


· Tudjon számítógépeket, perifériákat és egyéb eszközöket össze szerelni.


· Legyen képes tesztelési, dokumentációs feladatokat levégezni.


· Tudjon hibát behatárolni, részegységet cserélni, konfigurációt bővíteni.



		166/1.3/x1168-06 Hardver üzemeltetési ismeretek


10 óra




		· Számítógépek, perifériák és egyéb eszközök hardveres/szoftveres üzemeltetési és karbantartási ismeretei. (pl. BIOS Setup)

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes számítógépek, perifériák és egyéb eszközök hardveres/szoftveres üzemeltetésére és karbantartására. (pl. BIOS Setup)



		166/1.4/x1168-06 Hálózat szerelési ismeretek


10 óra

		· A tananyagelem célja, hogy alapszíntű villamossági ismereteket nyújtson, bemutassa a hálózati teszterek funkcióit, működési módját és kezelését 


· Ismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· A tananyagelem kitér a hálózati rendszerekben fellépő hibajelenségekre 


· Célja, hogy megismertesse a LAN-okban, WAN-okban használt kábelezést A tananyagelem célja, hogy bemutassa és gyakoroltassa a LAN-okban használt kábelezés tervezését, valamint ismereteket nyújtson a LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt eszközök típusairól, felhasználási területeiről 


· A tananyagelem kiterjed egyszerű hálózatok megvalósítására, 


· a kábelezésből adódó hibák felismerésére, kijavítására. Ismerje meg a vezeték nélküli hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó elemeket és azok szereléstechnológiáját

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Mérés,
60/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a gyakorlatban a hálózati teszterek funkcióit, működési módját és kezelését .


· Ismertje a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· Ismerje a LAN-okban, WAN-okban használt kábelezést 


· Ismerje a LAN-okban használt kábelezés tervezését, valamint  a LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt eszközök típusairól, felhasználási területeit.


· Tudjon egyszerű hálózatokat megvalósítani.


· Legyen képes  a kábelezésből adódó hibák felismerésére, kijavítására 


· Ismerje a vezeték nélküli hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó elemeket és azok szereléstechnológiáját.



		Programozási gyakorlat


10 óra

		· A választott magasszintű programnyelv felépítésének és használatának megismerése


· Magas szintű program szerkezete. 


· Adattípusok és deklarációk.


· A magas szintű programozási nyelv utasításai.


· A struktúrált programozás alapjai.


· Eljárások és függvények szerkezete, hívása.


· Fájlkezelés.


· 

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés

		· Tudja a változók és konstansok megadásának módját.


· Legyen képes felállítani logikai feltételeket, és ezek alapján legyen képes elágazás, esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és a megoldási algoritmusban való elhelyezésére.


· Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs, függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk lehetőségével.


· Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb utasításait, fejlesztési környezetét, segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.





Hálózati operációs rendszerek


11. évfolyam: 2 óra/hét,  Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban


Számítógép-terem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1166-06 Hálózati operációs rendszerek


74 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a különbözõ hálózati operációs rendszerek (pl. Novell, Windows, Linux) védelmi eszközeit és azok konfigurálását gyakorlatban:


· hozzáférési jogosultságok beállítását, erõforrások megosztását stb

		50/Szoftvertelepítés 
30/Konfigurálás


10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás 




		· Tudjon különböző hálózati operációs rendszereket telepíteni, konfigurálni, jogosultságokat, megosztásokat beállítani





Tűzfalak 


11. évfolyam: 1 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 37 óra, csoportbontásban


Számítógép-terem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.2/x1166-06 Tűzfalak
37 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy  megismertesse a tûzfalas védelem elméletét, hardveres és szoftveres eszközeit, és azok  konfigurálását a gyakorlatban

		50/Szoftvertelepítés 
30/Konfigurálás


10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás 

		· Legyen képes  a tűzfalak telepítésére, konfigurálására, környezet beállításra és kezelésre.





12.évfolyam


Hálózati alapismeretek


12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.1/x1163-06 Hálózati alapismeretek


32 óra

		· A hálózati alapismeretek tananyagelem tanításának célja, hogy alapszinten megismertesse a hálózati alapfogalmakat, feladatokat és topológiákat, hálózatok csoportosítását, a terminológiát, a digitális sávszélesség fogalmát 


· A tananyagelem célja, hogy egyrészt alapszintű villamossági ismereteket nyújtson, és a erre alapozva megismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· A tananyagelem kitér a hálózatokban fellépő zajokra, áthallásokra, zavarokra 


· Célja, hogy megismertesse a hálózatokban használt kábelezést, gyakoroltassa a kábelezés tervezését, ismereteket nyújtson a hálózatokban használt eszközökről 


· A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli közegekkel, hálózati kártyákkal

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a hálózati alapfogalmakat, feladatokat és topológiákat, hálózatok csoportosítását, a terminológiát, a digitális sávszélesség fogalmát.


· Ismerje a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit. 


· Legyen tisztában a hálózatokban fellépő zajok, áthallások, zavarok fogalmával, okaival, fizikai hátterével. 


· Ismerje a hálózatokban használt kábelezést. 


· Legyen gyakorlata a kábelezés tervezés,  a hálózatokban használt eszközökről. 


· A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli közegekkel, hálózati kártyákkal





Hálózati alapgyakorlatok


12. évfolyam: 3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 96 óra, csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.2/x1163-06 Hálózati alapgyakorlatok


20 óra

		· A tanulók elsajátítják a hálózati (LAN/WAN) kábelezés fogásait, az EIA/TIA szabvány előírásait 


· Kábeleket készítenek, falicsatlakozókat és patchpaneleket kötnek be, tesztelik-mérik az elkészített hálózatot 


· Kábelezési tervet készítenek 


· Hálózati kártyákat szerelnek és telepítenek 


· Hálózati eszközöket alapszinten szerelnek-kötnek be Hibaelhárítást végeznek

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Tudja a hálózati (LAN/WAN) kábelezés fogásait használni, az EIA/TIA szabvány előírásait betartani.


· Tudjon kábeleket készíteni, falicsatlakozókat és patchpaneleket bekötését elkésziteni, tesztelni – mérni  az elkészített hálózatot.


· Legyen képes kábelezési tervet készítenek.


· Tudjon hálózati kártyákat szerelni és telepíteni 


· Tudjon hálózati eszközöket alapszinten beszerelni – bekötni. 


· Tudjon hibaelhárítást végezni.



		166/2.2/x1168-06 Hálózati operációs rendszerek (gyakorlat)


20 óra

		· A tananyagelem célja legalább két hálózati operációs rendszer ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,


		· A tananyagelem célja legalább két hálózati operációs rendszer ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)



		166/2.4/x1168-06 Internetes szolgáltatások (gyakorlat)


18 óra

		· A tananyagelem célja internetes szolgáltatások legalább két OS felett (WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.) ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,


		· Legyen jártas legalább két OS felett  internetes szolgáltatásokat telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment feladatainak elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.).



		166/2.5/x1168-06 Hálózat menedzsment


18 óra

		· A tananyagelem célja hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment ismerete jártasság szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment)

		20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje a  hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment feladatai, funkciói fogalmát.


· Legyen jártas a  konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment feladatkörében.





Hálózati operációs rendszerek


12. évfolyam: 1 óra/hét,  Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32 óra , csoportbontásban


Számítógép-terem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1166-06 Hálózati operációs rendszerek


32 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a különbözõ hálózati operációs rendszerek (pl. Novell, Windows, Linux) védelmi eszközeit és azok konfigurálását gyakorlatban:


· hozzáférési jogosultságok beállítását, erõforrások megosztását stb

		50/Szoftvertelepítés 
30/Konfigurálás


10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás 




		· Tudjon különböző hálózati operációs rendszereket telepíteni, konfigurálni, jogosultságokat, megosztásokat beállítani





Projekt menedzsment gyakorlat


12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban 


Számítógép labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.7/x1143-06 Projektirányítás számítógéppel


24 óra

		· A tanulók megismernek egy projektirányító programot 


· A program segítségével egy adott feladatot oldanak meg a feladattervezéstől kezdve, az erőforrástervezésen, a költségtervezésen keresztül, az időtervezésig

		10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerjen egy projektirányító programot.


· Tudjon a program segítségével egy adott feladatot megoldani a feladattervezéstől kezdve, az erőforrástervezésen, a költségtervezésen keresztül, az időtervezésig



		166/2.4/x1143-06 Üzembehelyezési ismeretek


20 óra

		· A tanulók megismerik az üzembehelyezési dokumentáció készítését, az installálás menetét 


· Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet betanítani a szoftver kezelésére, a további kapcsolattartásra, valamint a garanciális javításokat megítélni, és elvégezni

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje  az üzembehelyezési dokumentáció készítését, az installálás menetét.


· Tudja , hogyan kell egy ügyfelet betanítani a szoftver kezelésére, a további kapcsolattartásra, valamint a garanciális javításokat megítélni, és elvégezni



		166/3.4/x1143-06 Marketing és reklám a gyakorlatban


20 óra

		· A tanulók a megszerzett ismeretek alapján egy marketing vagy reklám anyagot készítenek el

		20/Csoportos helyzetgyakorlat,
20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
30/Információk önálló rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Tudjon a megszerzett ismeretek alapján egy marketing vagy reklám anyagot elkészíteni








Projekt menedzsment


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1143-06 Alapismeretek


10 óra

		· A tanulók a projektirányításnál megismert fogalmakat átültetik a szoftverek területére

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Legyen képes a projektirányításnál megismert fogalmakat átültetni a szoftverek területére.



		166/1.6/x1143-06 A projekt nyomonkövetése


8 óra

		· A tanulók megismerik a nyomkövetés alapelveit, a csoportmunka feladatait, a jelentések fajtáit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a nyomkövetés alapelveit, a csoportmunka feladatait, a jelentések fajtáit



		166/1.5/x1143-06 Időtervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik az ütemterv előkészítésének, elkészítésének, módosításának (átütemezés) lépéseit Megtanulják, hogyan lehet az időigényt csökkenteni, valamint a negatív tartalékidőt kiiktatni

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az ütemterv előkészítésének, módosításának (átütemezés) lépéseit. 


· Tudja, hogyan lehet az időigényt csökkenteni, valamint a negatív tartalékidőt kiiktatni



		166/1.4/x1143-06 Költségtervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik a költségtervezés alapelveit, úgymint költségadatok, költségjellemzők, költségek csökkentésének módjai

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a költségtervezés alapelveit, úgymint költségadatok, költségjellemzők, költségek csökkentésének módjai



		166/1.3/x1143-06 Erőforrástervezés


6 óra

		· A tanulók az erőforrástervezés során megismerik az erőforrások definícióját, a hozzárendelését, az erőforráshasználat ábrázolását, továbbá a munka szabályozásának lehetőségeit, valamint az erőforráskészletek használatát

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az erőforrások definícióját, a hozzárendelését, az erőforráshasználat ábrázolását, továbbá a munka szabályozásának lehetőségeit, valamint az erőforráskészletek használatát



		166/1.2/x1143-06 Feladattervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik a feladattervezés alapelveit 


· Megismerik a kockázat- és a követelményelemzés módszereit.


· Megtanulják az ütemterv elkészítését, valamint a vele kapcsolatos tevékenységeket, a kapcsolatok megjelenítésének módjait, továbbá a külső projektek beillesztésének lehetőségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a feladattervezés alapelveit 


· Ismerje a kockázat- és a követelményelemzés módszereit 


· Ismerje az ütemterv elkészítését, valamint a vele kapcsolatos tevékenységeket, a kapcsolatok megjelenítésének módjait, továbbá a külső projektek beillesztésének lehetőségeit



		166/1.1/x1143-06 A projektirányítás alapismeretei


6 óra

		· A tanulók megismerkednek a projektirányítás alapfogalmaival.


· Áttekintik a projektek életének legfontosabb szakaszait

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a projektirányítás alapfogalmait, a projektek életének legfontosabb szakaszait.



		166/2.2/x1143-06 Fejlesztő és tesztelő eszközök


6 óra

		· A tanulók megtanulják kiválasztani a fejlesztő és tesztelő eszközöket 


· Megismerik az integrált fejlesztői környezet jellemzőit, a CASE-eszközöket, valamint az optimalizálásra szolgáló eszközöket

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Tudja kiválasztani a fejlesztő és tesztelő eszközöket. 


· Ismerje az integrált fejlesztői környezet jellemzőit, a CASE-eszközöket, valamint az optimalizálásra szolgáló eszközöket.



		166/2.3/x1143-06 Szoftverértékelés


10 óra




		· A tanulók megismerik a szoftver értékelés szempontjait (felhasználóbarát, hatékony, hordozható, könnyen módosítható stb.)


· Tisztázzák a szoftverek minőségbiztosításával kapcsolatos alapfogalmakat Megtanulják a szoftverek életciklusának állomásait

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a szoftver értékelés szempontjait (felhasználóbarát, hatékony, hordozható, könnyen módosítható stb.) 


· Ismerje a szoftverek minőségbiztosításával kapcsolatos alapfogalmakat. 


· Ismerje a szoftverek életciklusának állomásait





Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.2/x1142-06 A munkahely és a környezet védelme


12 óra

		· A tanulók megismerik a munka-, a tűz-, és a környezetvédelem alapfogalmait (EU szabványok)


· Megtanulják a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit 


· Alkalmazzák a munkavédelmi előírásokat (érintésvédelem, védőfelszerelés) Megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait

		10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat.


· Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, az ezekkel kapcsolatos események kivizsgálására és dokumentálására vonatkozó szabályokat.


· Tudja használni munkája során a munka-, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket, berendezéseket.



		166/2.1/x1142-06 A munkajog alapismeretei


6 óra 

		· A tanulók megismerik a munkaszerződés fogalmát, kritériumait, a munkaviszony létesítés és megszüntetés módjait 


· Megismerik a munkavállalók jogait és kötelességeit, a munkafeltételek változtatásának, továbbá a munkaügyi viták rendezési módjait

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a munkaszerződés fogalmát, kritériumait, a munkaviszony létesítés és megszüntetés módjait. 


· Megismerik a munkavállalók jogait és kötelességeit, a munkafeltételek változtatásának, továbbá a munkaügyi viták rendezési módjait



		166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás


32 óra

		· A tanulók megismerik a minőségbiztosítási szabványokat, és eljárásokat

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
35/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a minőségbiztosítási szabványokat, és eljárásokat.



		166/3.1/x1143-06 Vállalkozási ismeretek


6 óra

		· A tanulók megismerik a jelenleg hatályos vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit



		166/3.2/x1143-06 Szervezési és vezetési ismeretek


4 óra

		· A tanulók megismerik a vállalati-gazdaságtani alapfogalmakat.


· Megismerik a szervezés alapvető területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a vezetés fogalmát, folyamatát, társadalmi jelentőségét 


· A vezetés legkorszerűbb elméleti és gyakorlati módszereit, a vezetési funkciókat, a vezetési stílusokat

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a vállalati-gazdaságtani alapfogalmakat 


· Ismerje a szervezés alapvető területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a vezetés fogalmát, folyamatát, társadalmi jelentőségét 


· Ismerje a  vezetés legkorszerűbb elméleti és gyakorlati módszereit, a vezetési funkciókat, a vezetési stílusokat






		166/3.3/x1143-06 Marketing és reklám alapismeretek


4 óra

		· A tanulók megismerik a marketingtevékenység alapfogalmait Megtanulják a “jó” reklám ismérveit

		20/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a marketingtevékenység alapfogalmait, a “jó” reklám ismérveit






Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el. 
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.


2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés


14. évfolyam


Hálózati technológiák


14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 96 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1163-06 Hálózati modellek


16 óra

		· A hálózati modellek tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókkal a réteges felépítésű, általános kommunikációs modellt 


· A tananyagelem egyik fő feladata, az OSI modell és a TCP/IP modell megismertetése, mivel ezek a későbbi tananyagok fontos előfeltételei 


· A tanulók megismerik a hálózati rétegek feladatait és a különböző hálózati protokollokat 


· Megismerkednek a TCP/IP prorokollkészlettel, és az IP címzéssel, továbbá az alhálózatok fogalmával és a forgalomirányítással

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Értse meg a réteges felépítésű, általános kommunikációs modellt.


· Ismerje az OSI modell és a TCP/IP modellt, a hálózati rétegek feladatait és a különböző hálózati protokollokat 


· Legyen tisztában a TCP/IP prorokollkészlet, az IP címzés, továbbá az alhálózatok fogalmával és a forgalomirányítással.



		166/2.2/x1163-06 Hálózati eszközök


30 óra

		· A hálózati eszközök tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat az eszközök LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepével 


· A tanulók értsék meg az eszközök működési elvét, hálózati szerepét. 


· Megismerik a hálózati eszközök szerepét OSI modellre építve.


· Megismerkednek alapszinten a hálózati eszközök (repeater, bridge, switch, router) működésével

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az eszközök LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepével 


· Értse meg az eszközök működési elvét, hálózati szerepét 


· Ismerje a hálózati eszközök szerepét OSI modellre építve 


· Értse meg alapszinten a hálózati eszközök (repeater, bridge, switch, router) működését.



		166/2.3/x1163-06 Ethernet ismeretek


30 óra

		· Az Ethernet ismeretek tananyagelem célja, hogy megismerjék a tanulók az Ethernet technológia fogalmait, működési elvét, feladatait, a keretek felépítését, és leggyakoribb változatait 


· A tanulók ismerjék meg a LAN-ok működése során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás), ennek figyelembevételével tudjanak hálózatokat tervezni.


· Megismerkednek a közeghozzáférés problémájával és megoldásaival (CSMA/CD, Token Ring)Megismerkednek a kapcsolás alapfogalmaival, eszközeivel

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az Ethernet technológia fogalmait, működési elvét, feladatait, a keretek felépítését, és leggyakoribb változatait 


· Ismerje  a LAN-ok működése során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás), és ennek figyelembevételével tudjanak hálózatokat tervezni 


· Ismerje a közeghozzáférés problémájával és megoldásaival (CSMA/CD, Token Ring) a kapcsolás alapfogalmaival, eszközeivel



		166/5.2/x1163-06 WAN protokollok


20 óra

		· A tananyagelem  tanításának célja, hogy megismertesse az IPv4 szűkös címterének gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő technológiákat 


· A tanulók képesek lesznek különböző hálózati környezetekben az átjárókat NAT és PAT működésre konfigurálni 


· A DHCP megismerésével központi menedzseléssel megoldható címkiosztási rendszert tudnak konfigurálni forgalomirányítókon 


· Az alapvető WAN-technológiák ismertetése után alapszintű WAN - tervezési ismereteket is nyújt a tantárgy


· Továbbá cél az ISDN és a DDR technika ismertetése 


· A tanulók képesek lesznek elsődleges vagy tartalékkapcsolatként használatos ISDN interfészeket igény szerinti kapcsolódásra konfigurálni

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az IPv4 szűkös címterének gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő technológiákat 


· Legyen képes a különböző hálózati környezetekben az átjárókat NAT és PAT működésre konfigurálni 


· Tudjon a DHCP megismerésével központi menedzseléssel megoldható címkiosztási rendszert konfigurálni forgalomirányítókon 


· Ismerje az alapvető WAN-technológiákat, és az alapszintű WAN-tervezési ismereteket.


· Ismerje az ISDN és a DDR technikákat. 


· Legyen képes elsődleges vagy tartalékkapcsolatként használatos ISDN interfészeket igény szerinti kapcsolódásra konfigurálni





Hálózati eszközök


14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óra : 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.1/x1163-06 Forgalomirányítók alapszintű ismerete


36 óra

		· A forgalomirányítók alapszintű ismerete tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat a forgalomirányítók LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepével 


· A tanulók megismerik a forgalomirányítók alapvető kezelését, beüzemelését 


· Megismerik a forgalomirányítók operációs rendszerét, alapvető parancsait, konfigurálását, a különböző irányítóprotokollokat és a TCP/IP protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit 


· Megismerik a hibaelhárítás módszereit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a  forgalomirányítók LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepét.


· Legyen képes a forgalomirányítók alapvető kezelésére, beüzemelésére.


·  Megismerik a forgalomirányítók operációs rendszerét, alapvető parancsait, konfigurálását, a különböző irányítóprotokollokat és a TCP/IP protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit


· Ismerje a hibaelhárítás módszereit



		166/4.1/x1163-06 Kapcsolók alapszintű ismerete


36 óra

		· A kapcsolók alapszintű ismerete tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse az Ethernet technológia közeg-hozzáférési eljárását, a különböző hálózati készülékek működését, szegmentálási képességeit 


· Megismerkednek a kapcsolás elméletével, a kapcsolók felépítésével és működésével, az operációs rendszer vagy a firmware alapvető parancsaival 


· A tananyagelem gyakorlati ismereteket készít elő a kapcsolók működésének megfigyelésére és parancssoros konfigurációjára

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az Ethernet technológia közeg-hozzáférési eljárását, a különböző hálózati készülékek működését, szegmentálási képességeit.


· Legyen tisztában a kapcsolás elméletével, a kapcsolók felépítésével és működésével, az operációs rendszer vagy a firmware alapvető parancsaival .


· A tananyagelem gyakorlati ismereteket készít elő a kapcsolók működésének megfigyelésére és parancssoros konfigurációjára





Hálózati eszközök


14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óra : 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.1/x1163-06 Forgalomirányítók alapszintű ismerete


36 óra

		· A forgalomirányítók alapszintű ismerete tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókat a forgalomirányítók LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepével 


· A tanulók megismerik a forgalomirányítók alapvető kezelését, beüzemelését 


· Megismerik a forgalomirányítók operációs rendszerét, alapvető parancsait, konfigurálását, a különböző irányítóprotokollokat és a TCP/IP protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit 


· Megismerik a hibaelhárítás módszereit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a  forgalomirányítók LAN-okban és WAN-okban betöltött szerepét.


· Legyen képes a forgalomirányítók alapvető kezelésére, beüzemelésére.


·  Megismerik a forgalomirányítók operációs rendszerét, alapvető parancsait, konfigurálását, a különböző irányítóprotokollokat és a TCP/IP protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit


· Ismerje a hibaelhárítás módszereit



		166/4.1/x1163-06 Kapcsolók alapszintű ismerete


36 óra

		· A kapcsolók alapszintű ismerete tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse az Ethernet technológia közeg-hozzáférési eljárását, a különböző hálózati készülékek működését, szegmentálási képességeit 


· Megismerkednek a kapcsolás elméletével, a kapcsolók felépítésével és működésével, az operációs rendszer vagy a firmware alapvető parancsaival 


· A tananyagelem gyakorlati ismereteket készít elő a kapcsolók működésének megfigyelésére és parancssoros konfigurációjára

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az Ethernet technológia közeg-hozzáférési eljárását, a különböző hálózati készülékek működését, szegmentálási képességeit.


· Legyen tisztában a kapcsolás elméletével, a kapcsolók felépítésével és működésével, az operációs rendszer vagy a firmware alapvető parancsaival .


· A tananyagelem gyakorlati ismereteket készít elő a kapcsolók működésének megfigyelésére és parancssoros konfigurációjára





Hálózat menedzsment


14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 64 óra , csoportbontásban 


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.5/x1168-06 Hálózat menedzsment


64 óra

		· A tananyagelem célja hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment ismerete jártasság szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment) 

		20/Szoftvertelepítés


20/Konfigurálás


20/Tesztelés, hibaelhárítás


20/Mentés


20/Dokumentálás 

		· Ismerje  a legfontosabb menedzselési eljárásokat.





Speciális hálózati technológiák


14. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám : 32 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/6.2/x1163-06 VoIP ismeretek elmélet


16 óra

		· A tanulók megismerik a VoIP alapfogalmait, működését és eszközeit, PSTN és IP WAN kapcsolatát 


· Megismerik a VoIP technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a  VoIP alapfogalmait, működését és eszközeit, PSTN és IP WAN kapcsolatát 


· Ismerje  VoIP technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit.



		166/6.1/x1163-06 WLAN ismeretek elmélet


16 óra

		· A tanulók megismerik a WLAN szabványait, alapfogalmait, működését és eszközeit (router, bridge, access point, antenna)


· Megismerik a vezetéknélküli technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje a WLAN szabványait, alapfogalmait, működését és eszközeit (router, bridge, access point, antenna)


· Ismerje a vezetéknélküli technológiákat, topológiákat, a biztonság és a tervezés, továbbá a monitoring, hibaelhárítás problémáit





Tűzfalak 


14. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 64 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.2/x1166-06 Tűzfalak
64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy  megismertesse a tûzfalas védelem elméletét, hardveres és szoftveres eszközeit, és azok  konfigurálási lehetõségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Legyen képes a tűzfalak telepítésére, konfigurálására, környezet beállításra és kezelésre.





Magánhálózatok 


14. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 64 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.3/x1166-06 Magánhálózatok
64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a VPN technológiák elméletét, szoftveres eszközeit, és azok konfigurálási lehetőségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Legyen képes a VPN technológiák telepítésére, konfigurálására, környezet beállításra és kezelésre.





Biztonság menedzsment 


14. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 96 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.1/x1166-06 Biztonság tervezés
96 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a hálózatbiztonság elméletét, hardveres és szoftveres eszközeit, és azok konfigurálását gyakorlatban

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Legyen képes szoftveres és hardveres védelmet tervezni, ellenőrízni a biztonsági szabályok betartását, IPsec szolgáltatást telepíteni és konfigurálni .





Speciális hálózati technológiák gyakorlata


14. évfolyam: 1 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 32 óra , csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/6.3/x1163-06 WLAN ismeretek gyakorlat


16 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a WLAN eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére


· A WLAN eszközök adott paramétereknek megfelelő biztonsági beállításának végrehajtása, alapkonfigurációjának elkészítésére

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes a WLAN eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére 


· Legyen képes a WLAN eszközök adott paramétereknek megfelelő biztonsági beállításának végrehajtása, alapkonfigurációjának elkészítésére



		166/6.4/x1163-06 VoIP ismeretek gyakorlat


16 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a VoIP eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére


· A VoIP eszközök adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére 


· Forgalmi adatokat mérnek, elemeznek, dokumentálnak

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes, a VoIP eszközök alapvető kezelésére, beüzemelésére. 


· Legyen képes a VoIP eszközök adott paramétereknek megfelelő alapkonfigurációjának elkészítésére 


· Tudjon forgalmi adatokat mérni, elemezni, dokumentálni.





Hálózat menedzsment gyakorlat


14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám,: 64 óra csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/7.1/x1163-06 Hálózati eszközök felügyelete


15 óra

		· A hálózatfelügyelet fejezetrészben a tanulók megismerkednek a legfontosabb menedzselési elvárásokkal és eljárásokkal, ezekre a mindennapi munkájuk során rendkívül nagy szükségük lesz 


· Megismerkednek a hardveres és szoftveres védelmi eszközökkel


· Megismerkednek vírusvédelmi rendszerekkel, tűzfalakkal,VPN-t konfigurálnak


· Használják a számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeit

		10/Dokumentálás,
20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
40/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje  a legfontosabb menedzselési eljárásokat.


· Ismerje a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket 


· Ismerje a vírusvédelmi rendszereket. 


· Tudjon tűzfalakkal,VPN-t konfigurálni.






		166/7.2/x1163-06 Hálózati biztonság


15 óra

		· A hálózati biztonság tananyagelemben a tanulók megismerkednek a legfontosabb biztonsági elvárásokkal és eljárásokkal, ezekre a mindennapi munkájuk során rendkívül nagy szükségük lesz. 


· Megismerkednek a hálózati eszközök védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeivel

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Feladattal vezetett elemzés,
30/Hálózat megfigyelése adott szempontok alapján,
30/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje a legfontosabb biztonsági elvárásokat és eljárásokat.


· Ismerje a hálózati eszközök védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeit.



		166/7.3/x1163-06 Hálózattervezés


12 óra

		· A Hálózattervezés tananyagelemben, a LAN tervezés során megismerik a tanulók az OSI modellre épített hálózattervezést, továbbá a WAN tervezés során a háromrétegű hálózattervezést

		10/Dokumentálás,
60/Hálózattervezés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje a LAN tervezés során az OSI modellre épített hálózattervezést, továbbá a WAN tervezés során a háromrétegű hálózattervezést.



		166/7.4/x1163-06 Felhasználók felügyelete


15 óra

		· A tananyagelemben megismerik a tanulók a felhasználó menedzsment legfontosabb feladatait (létrehozás, beléptetése, hozzáférések szabályozása, dokumentálás, képzés)

		10/Dokumentálás,
60/Felhasználókezelés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,


		Ismerje a felhasználó menedzsment legfontosabb feladatait (létrehozás, beléptetése, hozzáférések szabályozása, dokumentálás, képzés)



		166/7.5/x1163-06 Hibamenedzsment


15 óra

		· A tananyagelemben megismerik a tanulók a hibamenedzsment legfontosabb feladatait (mentés, archíválás, szisztematikus hibaelhárítás)

		10/Dokumentálás,
60/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje  a hibamenedzsment legfontosabb feladatait (mentés, archíválás, szisztematikus hibaelhárítás)





Tűzfalak 


14. évfolyam: 2 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 64 óra, csoportbontásban


Számítógép-terem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.2/x1166-06 Tűzfalak
64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy  megismertesse a tûzfalas védelem elméletét, hardveres és szoftveres eszközeit, és azok  konfigurálását a gyakorlatban

		50/Szoftvertelepítés 
30/Konfigurálás


10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás 

		· Legyen képes  a tűzfalak telepítésére, konfigurálására, környezet beállításra és kezelésre.





Magánhálózatok 


14. évfolyam: 2 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 64 óra, csoportbontásban


Számítógép-teremben


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.3/x1166-06 Magánhálózatok
64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy  megismertesse a VPN technológiák elméletét, szoftveres eszközeit, és azok konfigurálását a gyakorlatban

		50/Szoftvertelepítés 
30/Konfigurálás


10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás 

		· Legyen képes  a VPN technológiák telepítésére, konfigurálására, környezet beállításra és kezelésre.





Biztonság menedzsment 


14. évfolyam: 4 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 128 óra, csoportbontásban


Hálózati eszköz labor – számítógép-terem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.2/x1166-06 VoIP biztonság
64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a VoIP technológiák elméletét, biztonsági eszközeit, és azok konfigurálását gyakorlatban

		50/Szoftvertelepítés 
30/Konfigurálás


10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás 




		· Legyen képes szoftveres és hardveres védelmet tervezni,


· ellenőrízni a biztonsági szabályok betartását,


· IPsec szolgáltatást telepíteni és konfigurálni .



		166/3.3/x1166-06 Digitális aláírás
64 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy megismertesse a digitális aláírással kapcsolatos elméleti és gyakorlati fogalmakat, tanusítványkiszolgálók telepítését, és konfigurálását gyakorlatban

		50/Szoftvertelepítés 
30/Konfigurálás


10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás 




		· Legyen képes szoftveres és hardveres védelmet tervezni,


· ellenőrízni a biztonsági szabályok betartását, 


· IPsec szolgáltatást telepíteni és konfigurálni 


· Digitális aláírást igényelni, telepíteni, konfigurálni.





Vállalkozási ismeretek


14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,


megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek


64 óra

		A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a :


· A vállalkozási formák jellemzőit 


· Az üzleti terv tartalma, felépítését 


· A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait 


· A belső és külső források biztosításának lehetőségeit 


· A telephely kiválasztásának szempontjait 


· A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjait 


· A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjait 


· A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítását 


· Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait 


· A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait 


· A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírásokat, szabályokat 


· A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a béralku lefolytatását 


· Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat 


· A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás fenntartásának módjait 


· A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését, felhasználását a döntésekben


· A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati teendőit


· A vállalkozás megszüntetésének formáit, gyakorlati teendőit

		10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

		Ismerje a :


·  belső és külső források biztosításának lehetőségeit ,


· a telephely kiválasztásának,arculata kialakításának szempontjait,


· a szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjait,


· humánerőforrás-gazdálkodás szerepét és, feladatait ,


· a tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítását,


· az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait, 


· a munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírásokat, szabályokat, 


· a munkatársak kiválasztásának folyamatát, a béralku lefolytatását, 


· a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat, 


· a finanszírozás lehetőségeit, a likviditás fenntartásának módjait, 


· a vagyonmérleg és az eredmény-kimutatás adatainak értelmezését, felhasználását a döntésekben,


· a vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati teendőit,


· a vállalkozás megszüntetésének formáit, gyakorlati teendőit,





Angol nyelv az Informatikában 


14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban


Nyelvi labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Angol nyelv az informatikában


(Helyi igényeknek megfelelően)


64 óra

		A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók hogy a tanulók képesek legyenek :


· a szakma gyakorlásához szükséges angol nyelvű hagyományos (papíralapú) és elektronikus dokumentumokat olvasni, értelmezni, szerkeszteni és kezelni. 


· az angol nyelvet legalább  alkalmazni,  a szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb és legfontosabb fordulatainak, valamint az informatika szakterületén használt kifejezések és terminológiák használatára.




		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel írásban és szóban

		· Tudja az angol nyelvet legalább alapszinten alkalmazni, az informatika szakterületén használt kifejezések és terminológiák használatára szóban és írásban.








VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK


1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Iskolai rendszerű szakképzés esetén:


Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány


Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 


A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga


A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás


2. A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.

Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1143-06 Projektmenedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése, munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek,

kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Hálózat-építés, hálózati eszközök konfigurálása, hálózat tesztelése, hozzáférés

vezérlés szabályozása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 70%

5. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1166-06 IT biztonságtechnika

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hálózatfelügyeleti feladat megoldása, tűzfal telepítése és konfigurálása, vírusvédelmi rendszer telepítése és konfigurálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati 

Idõtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Felhasználó menedzsment, hálózatüzemeltetés és hálózatbiztonság szoftveres és hardveres eszközeinek bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:


Az 54 481 03 0010 54 03 azonosító számú, IT biztonság technikus megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 25

5. vizsgarész: 40

54 481 03 0010 54 07 azonosító számú,
Webmester


		Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 



		azonosítója 

		megnevezése 



		1142-06 

		Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 



		1143-06 

		Projekt menedzsment 



		1168-06 

		Hardveres, szoftveres feladatok 



		1167-06 

		Webmester 





WEBMESTER szakmai követelménye


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
-


Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga


Szakmai előképzettség:
-


Előírt gyakorlat:
-


Elérhető kreditek mennyisége:
-


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. Elmélet aránya:
50 %


3. Gyakorlat aránya:
50 %


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van


Időtartama (évben vagy félévben):
1 év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 
nem szervezhető


 Ha szervezhető, mikor:
-


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
nem szükséges


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK


A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai rendszergazda/Webmester szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.


A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:


· A feladatterv kialakításában közreműködik


· A felhalmozott információk alapjánrendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver és szoftver eszközöket javasol


· A felhasználók adminisztrációját kezeli


· A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi


· A projekt értékelésében közreműködik


· A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi


· Adatbázis jogosultságokat kezel


· Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ


· Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat


· Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség szoftverfelelősségi nyilatkozat)


· Átviteli közegeket műszerrel minősít


· Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók hozzáférjenek a dokumentumokhoz


· Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név policy nyomtató licence) a munkaállomásokon


· Belépteti a dolgozót


· Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál


· Berendezésekben alkatrészt cserél


· Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat


· Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt


· Biztosítja az állandó elérhetőséget (webmaster@domain.com)


· Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat


· Elemzi a rendszernaplókat


· Ellenőrzi a rendszer-adminisztrátor által elvégzett webszolgáltatáshoz szükséges konfigurációt


· Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különböző megjelenítési felületeken


· Előállítja a minta konfigurációt (image-file)


· Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását


· Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat


· Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást


· Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat


· Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz


· Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert


· Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy továbbítja a hibaleírást a következő szintre


· Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait


· Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket


· Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál


· Fogadja, kezeli-továbbítja a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit


· Fogadja a belső és külső munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait


· Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál


· Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál


· Forgalomirányítókat menedzsel


· Forgalomirányítókat monitoroz


· Forgalomirányítókon behatolást detektál


· Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról


· Hardver teszteket végez


· Hardveres hibát javít elhárít


· Hardvert üzemeltet szoftvert telepít


· Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít


· Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz


· Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért


· Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken


· Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét


· Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ


· Jogosultság struktúrákat kezel a webes tartalom eléréséhez


· LAN- és WAN-hálózatokat használ


· Meghatározza a pontos konfigurációt


· Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő szintre


· Módosítja a jogosultságokat


· Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel


· Összerakja a munkaállomást szervert


· Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát


· Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver verzió egységesség stb.)


· Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist


· Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a munkaállomásokon


· Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)


· Részt vesz a kockázatelemzésben


· Részt vesz a követelményelemzésben


· Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában


· Részt vesz a projekt megtervezésében


· Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel


· Szoftverhasználati jogokat alkalmaz


· Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet


· Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket


· Támogatja a katasztrófamenedzsmentet


· Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken


· Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken


· Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson


· Tervezi és szervezi a munkavégzést


· Teszteli a kiépített hálózatot


· Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát


· Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján


· Teszteléseket végez a webtartalmak elérhetőségét illetően


· Tevékenységét dokumentálja


· Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat


· Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB eszközök stb.)


· Üzemelteti a mentési rendszert


· Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)


· Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat


· Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat


· Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását


· Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt


· Weblap tartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra


SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE


		

		9.


37 hét

		10.


37 hét

		11.


37 hét

		12.


32 hét

		2/14. év


32 hét

		 



		elméleti tantárgyak

		 

		 

		 

		 

		elméleti tantárgyak

		 



		Informatikai technológia

		2

		2

		 

		 

		Web technológia II. 

		6



		Hardver alapismeretek

		 

		 

		3

		 

		Web szolgáltatás

		9



		Hálózati operációs rendszerek

		 

		 

		3

		 

		Angol nyelv az informatikában

		2



		Web technilógia I. (alapismeretek)

		 

		 

		 

		2

		Vállalkozási ismeretek

		2



		Projekt menedzsment 

		 

		 

		 

		2

		Osztályfőnöki óra

		1



		Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek

		 

		 

		 

		2

		

		



		Heti elméleti óraszám

		2

		2

		6

		6

		

		



		Gyakorlati tantárgyak

		 

		 

		 

		 

		Heti elméleti óraszám

		20



		Informatikai alapismeretek gyakorlat

		2

		2

		 

		 

		gyakorlati tantárgyak

		 



		Informatikai technológia gyakorlat

		 2

		2

		 

		 

		Web technológia II.

		9



		Számítástechnika

		 

		 

		2

		 

		Web szolgáltatás

		6



		Projekt menedzsment gyakorlata

		 

		 

		 

		2

		

		



		Hálózati alapgyakorlatok

		 

		 

		4

		4

		

		



		Heti gyakorlati óraszám

		4

		4

		6

		6

		Heti gyakorlati óraszám

		15



		Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

		6

		6

		12

		12

		Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma

		35



		 Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

		222

		222

		444

		384

		Évi össz. óraszám

		1120



		Szakma évfolyamok összesített óraszámai

		óraszám

		arányok

		 

		 

		 

		 



		elméleti tantárgyak

		1202

		50,27%

		 

		 

		 

		 



		gyakorlati tantárgyak

		1190

		49,73%

		 

		 

		 

		 



		Össz. óraszám

		2392

		 

		 

		 

		 

		 



		Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

		 

		0,5%

		 

		 

		 

		 





1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás


9.évfolyam


Informatikai technológia


9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektrotechnikai alapismeretek


74 óra




		1. Alapfogalmak, alaptörvények  (15 óra)


  - Bevezetés


   - Az atom felépítése, az ion fogalma


   - A villamos töltés, a villamos erőtér, térerősség


   - Villamos feszültség, potenciál szintfelületek


   - Coulomb törvénye


   - Az elektromos áram


   - Az elektromos munka és teljesítmény meghatározása egyenáramú áramkörökben


   - Kirchoff első és második törvénye


   - Az elektromos ellenállás, az elektromos vezetőképesség. Ohm  törvénye  


   - Adott geometriájú vezető elektromos ellenállásának meghatározása


   - Az elektromos ellenállás függése a hőmérséklettől, a PTK és NTK


2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések (20 óra)


   - Ideális feszültség és áramgenerátor


   - Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredő ellenállásának meghatározása


   - Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának meghatározása


    - Valóságos feszültség és áramgenerátor


   - Norton-Thevenin tétel


   - Egyenáramú hálózatok analízise


3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14 óra)


- A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése.


- Erőhatások villamos mezőben.


- Anyagok viselkedése villamos térben.


- Kondenzátorok, kapacitások.


   - Az elektromos áram jellemzői és hatásai


   - A mágneses térerősség, 


    - A mágneses mező energiája


   - Tekercsek, tekercsek jellemzői, az induktivitás.


   - Transzformátor működési alapelve


4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)


   - Váltakozóáram illetve feszültség, előállítása, ábrázolása és      matematikai leírása


   - Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői.


5. Szinuszos hálózatok vizsgálata  (10 óra)


A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli karakterisztika általános alakja, amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika ábrázolása.

		10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		A tanuló számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit. 


- Ismerje és értelmezze a vezető és a szigetelőanyagok jellemzőit.


- Alkalmazza az áramköri Ohm és Kirchhoff törvényeket.


- Tudja meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, az ellenállás hálózatok eredőjét, - helyesen értelmezi az ellenállások hőfokfüggését.


- Ismerje a valós és ideális generátor helyettesítő képeit, tudja értelmezni üzemi állapotait és megmagyarázni a valós generátor viselkedését a különböző üzemi állapotokban, a generátor hatásfokának és teljesítményének összefüggését.


- Legyen képes egyszerűbb kétpólus Thevenin és Norton helyettesítő képének meghatározására.


- Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s ismerje annak gyakorlati vonatkozásait.


- Jellemezze az elektromos áram hő-, vegyi, élettani és mágneses hatását. 


- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi hatás jellemző alkalmazásait.


- Ismerje a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzőit.


- Ismejre a kondenzátorok jellemzőit, tudja megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési folyamatát,


- Ismerje  a transzformátor működési alapelvét


 - Ismerje a váltakozóáramu illetve feszültség, jellemezőit,  váltakozó áramú hálózatok alaptörvényeit, jellemzőit





Informatikai technológia gyakorlat


9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban


Számítógépes mérőlabor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során


40 óra

		1. .- Méréstechnikai alapfogalmak


   - Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságai,


     csatlakoztatása a mérendő áramkörben


   - Kirchoff és Ohm törvényének igazolása méréssel


2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek vizsgálata méréssel 


   - Feszültség- és áramgenerátor belső ellenállásának mérése


   - Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban


   - Terheletlen és terhelt feszültség, illetve áramosztó mérése


3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek vizsgálata


      - Kondenzátorok elektromos tulajdonságainak vizsgálata egyenáramú áramkörökben


   - A kondenzátor egyenfeszültségre kapcsolásakor lejátszódó jelenségek


4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati módszerei 


   - Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor , Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat

		50/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
20/Villamos rajz értelmezése




		- Ismerje a feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit  a mérendő áramkörben.


- Legyen képes Kirchoff és Ohm törvényének igazolására  méréssel


- Legyen képes alkatrészek tulajdonságainak mérésére és ábrázolására a frekvencia függvényében 



		Elektrotechnikai alapáramkörök szimulációs vizsgálata


34 óra

		Egy áramköri szimulációs program bemutatása , egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a lehetőségek és korlátok ismertetése.




		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása

		- Ismerje meg a szimuláció alkalmazásának lehetőségét, a szimulációs eljárásokat.


- Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelő üzemmódot megválasztani.


- Tudjon szimulációs programot használni, egyszerű áramkörökön szimulációt végezni, munkáját  menteni,dokumentálni.





Informatikai alapismeretek gyakorlat


9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban


Számítógépterem 


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.1/x1142-06 Az információtechnológia alapjai


4 óra

		· A tananyagelem a részegységek bemutatásával, a belőlük felépített számítógép (Neumann elvű számítógép blokkvázlat, részegységek funkciója, és jellemzői, perifériák típusa és jellemzőik) kezeléséhez szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé  


· Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz meghatározni az adott alkalmazási területre megfelelő konfigurációt 


· A tanuló megismeri az információs hálózatok fajtáit, az internet és az intranet fogalmát, jellemzőit


· Megtanulja az informatikai biztonság fogalmát, és a biztonság megteremtésének a módjait


· A hardver ismeretek elsajátítása mellett a szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		- Ismerje a Neumann elvű számítógép blokkvázlatát, a részegységek funkciója, és jellemzőit.


- Ismerje az információs hálózatok fajtáit, az internet és az intranet fogalmát, jellemzőit 


- Ismerje a az informatikai biztonság fogalmát, és a biztonság megteremtésének a módjait 


- Ismerje  a szoftverek szerepét és fajtáit.



		166/1.3/x1142-06 Operációs rendszerek elmélete


4 óra 

		· A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt forráskódú operációs rendszerek ismérveit, tulajdonságait, különbségeit (Windows, Linux)


· Megismerik a szoftverjogokat (licence, shareware, freeware)

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú operációs rendszerek ismérveit, tulajdonságait, különbségeit.


- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.



		166/1.4/x1142-06 Operációs rendszerek (gyakorlat)


4 óra

		· Az operációs rendszerekről az elméletben tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a tanulók 


· A tananyagelem keretében egy operációs rendszert telepítenek és konfigurálnak a tanulók

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		· Tudjon egy operációs rendszert telepíteni és konfigurálni.



		166/1.5/x1142-06 Irodai alkalmazások elméleti alapjai


2 óra

		· Az MS Office mellett a tanulók megismerik az Open Office programcsomagot


· Megismerkednek a multimédia alapjaival,mind hardver, mind szoftver tekintetében 


· Megtanulják a számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem) 


· Megismerik a hálózati eszközök fajtáit 


· Megismerkednek az informatikai tevékenységek dokumentálásával is

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje az MS Office mellett az Open Office programcsomagot 


· Ismerje a multimédia alapjait,mind hardver, mind szoftver tekintetében 


· Ismerje a számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem) 


· Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.


· Legyen tisztába az informatikai tevékenységek dokumentálásának alapelveivel.



		166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés


20 óra

		· A tanulók megismerik a szövegszerkesztés alapjait Megtanulják a WYSIWYG szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az állománykezelési funkciókat, továbbá a karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az objektumot formázását 


· Használják a keresés, a csere, a beszúrás funkciókat Létrehoznak stílusokat és sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás ellenőrzést


· Megismerik a grafikus elemeket, kördokumentumot készítenek

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje a szövegszerkesztés alapjait, jellemzőit.


· Tudja használni  az állománykezelési funkciókat, továbbá a karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az objektumot formázását 


· Tudja használni a keresés, a csere, a beszúrás funkciókat. 


· Tudjon létrehozni stílusokat és sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás ellenőrzést 


· Tudja használni a grafikus elemeket, kördokumentumot készíteni.



		166/1.9/x1142-06 Prezentációkészítés


20 óra

		· A tananyagelem elsajátításával a tanulók képesek lesznek egy adott témát bemutató diasorozat elkészítésére 


· Megtanulják a prezentáció készítés alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, a struktúra -, és az egységesség szabály) 


· Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a színséma, az egyéni háttér fogalmát és alkalmazását 


· Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel -, a képekkel -, és más objektumokkal való műveleteket


· Animációkat, és különböző effektusokat hoznak létre  Hiperhivatkozásokat kezelnek 


· Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési formát, valamint a nyomtatást

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Legyen képes egy adott témát bemutató diasorozat elkészítésére.


· Ismerje a prezentáció készítés alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, a struktúra -, és az egységesség szabály)


· Tudja alkalmazni a sablon, a tervezősablon, a színséma, az egyéni háttér funkciókat.


· Tudja alkalmazni a diamozgatást, a szövegekkel -, a képekkel -, és más objektumokkal való műveleteket


· Tudjon létrehozni animációkat, különböző effektusokat és hiperhivatkozásokat kezelni.


· Tudja kiválasztani a helyes vetítési formát, valamint a nyomtatást



		166/1.7/x1142-06 Táblázatkezelés


20 óra

		· Megtanulják elindítani, beállítani, testre szabni a táblázatkezelőt 


· Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a sor, valamint a munkalap fogalmát 


· Megtanulják az adatok (szám, szöveg, egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a módosítását, továbbá a törlését.


·  Megtanulják a címzési módokat, a függvényeket.


· Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és importálni

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudja elindítani, beállítani, testre szabni a táblázatkezelőt.


· Ismerje a cella, az oszlop, a sor, valamint a munkalap fogalmát.


· Legyen képes az adatok (szám, szöveg, egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a módosítását, továbbá a törlését elvégezni.


· Tudja használni a címzési módokat, a függvényeket.


· Tudjon táblázatból grafikonokat készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és importálni





10. évfolyam


Informatikai technológia


10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben 


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektronikai alapismeretek 


74 óra

		· Elektronikus alapelemek (20 óra) 


   - Félvezető elemek, félvezetők fizikája


   - A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai


   - A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai működése,


     karakterisztikái, paraméterei


   - Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener-dióda


   - Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET felépítése, fizikai működése, karakterisztikái, paraméterei


· Négypólusok (24 óra)        


   - Négypólus paraméterek meghatározása, az erősítés fogalma


   - Az erősítők jellemzői


   - Erősítő kapcsolások


   - Erősítő csatolása


   - Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása


   - Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák


     Zajok és torzítások


    - A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői


    - A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei


     Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás hatása az erősítő tulajdonságaira lehetőségei


· Tápegységek (10 óra)


- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői


- Tápegységek működési jellemzői


11. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)


12. Impulzus fogalma, jellemzői


13. Impulzusformálás


14. Jelformálók, vágóáramkörök 


15. Impulzus előállító áramkörök


· Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítők


(10 óra)

		10/Tesztfeladat megoldása.
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése.
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása.


30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

		· Legyen képes a különböző szempontok alapján a kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a kétpólus és a négypólus paramétereket értelmezni, átviteli jellemzőket  számolni és ábrázolni.


· Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi jelölését.


· Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor működését, értelmezze jelleggörbéiket.


· Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket.. 


· Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak jellemezőit.


· Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az erősítők jellemzőire


· Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja megmagyarázni a zajok és torzítások okait, ismertetni a zajok és torzítások csökkentési megoldásait.


· Legyen képes az impulzus fogalmának és jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták felsorolására.


· Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit, legyen képes felsorolni a passzív és aktív jelformálók alkalmazási területeit.


· Tudja elmagyarázni az impulzus előállító áramkörök működését.


· Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait, felépítésüket, értelmezze legfontosabb paramétereiket


· Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit.





Informatikai technológia gyakorlat


10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépes mérőlabor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Elektronikai ismeretek alkalmazása építési és mérési feladatok során


40 óra

		· Az elektronikus alkatrészek  jellemzőinek vizsgálata


· ( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS FET.)


· erősítős kapcsolások vizsgálata (időtartomány és frekvenciatartomány)


· Impulzus jellemzők vizsgálata


· Tápegységek és részegységeik vizsgálata 


· Optoelektronikai áramköri elemek vizsgálata

		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje az elektronikus alkatrészek  jellemzőinek vizsgálati módszereit.


· Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.


· Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.


· Ismerje az Impulzus jellemzők vizsgálati lehetőségeit.


· Tudja a tápegység és részegységeinek vizsgálatát elvégezni.






		Elektronikus áramkörök szimulációs vizsgálata


34 óra

		· Egy áramköri szimulációs program bemutatása , egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a lehetőségek és korlátok ismertetése.

		10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,


40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelő üzemmódot megválasztani.


· Tudjon szimulációs programot használni, a tanult áramkörökön szimulációt végezni, munkáját  menteni, dokumentálni.








Informatikai alapismeretek gyakorlat


10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.8/x1142-06 Adatbáziskezelés


25 óra

		· A tanulók elsajátítják egy korszerű adatbázis-kezelő szoftver használatát 


· Megismerik az adatbázis-kezelés alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs, index, adatbázis tervezés), a programok jellemzőit (munkafelület szerkezete, nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis elemek), a táblákkal való műveleteket (létrehozás, nézetek, módosítás,importálás, exportálás, keresés) 


· Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést, továbbá az űrlapok és a jelentések használatát

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudjon használni egy korszerű adatbázis-kezelő szoftvert.


· Ismerje az adatbázis-kezelés alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs, index, adatbázis tervezés), a programok jellemzőit (munkafelület szerkezete, nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis elemek), a táblákkal való műveleteket (létrehozás, nézetek, módosítás,importálás, exportálás, keresés).



		166/1.10/x1142-06 Internet és  intranet


25 óra

		· A tanulók megismerik az internet és az intranet fogalmát, különbségeit 


· Megismerik a böngészőprogramokat, a keresőgépeket és azok használatát 


· Megtanulják az elektronikus levelezés alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és felépítése, protokollok), egy levelező program működését, beállításait, valamint a levelekkel történő műveleteket (írás, másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék létrehozása, csatolások) FTP, Chat

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Ismerje az internet és az intranet fogalmát, különbségeit.


· Ismerjen böngészőprogramokat, a keresőgépeket és azok használatát


· Ismerje az elektronikus levelezés alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és felépítése, protokollok), egy levelező program működését, beállításait, valamint a levelekkel történő műveleteket (írás, másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék létrehozása, csatolások) FTP, Chat



		166/1.11/x1142-06 Multimédia- és kommunikáció


24 óra

		· A tanulók megismerik a multimédiás környezet hardver (hagszoró, mikrofon, webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő szoftver használatát

		30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

		· Ismerje a multimédiás környezet hardver (hagszoró, mikrofon, webkamera) és szoftver elemeit .


· Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő szoftver használatát





11.évfolyam


Hardvertechnológia


11. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 111 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Digitális technika


50 óra

		· A Boole algebra alapjai


· A logikai hálózat fogalma, csoportosítása, alapelemei,


· tipikus alkalmazási területei.


· Kombinációs hálózatok leírási módjai


· Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,


· logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh


· tábla, tipikus kombinációs hálózatok.


· Kombinációs hálózatok tervezése és vizsgálata


· Univerzális logikai függvények és az ezeket megvalósító


· építőelemek, szisztematikus tervezési


· Sorrendi hálózatok


· Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,


· állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,


· szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.


· Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata


· Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből álló hálózat tervezése .


· Tipikus szinkron hálózatok


· Számlálók, regiszterek, összetett szinkron rendszerek.


· Valóságos digitális rendszerek jellemzői


· sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,


· teljesítményjellemzők, következményei, 


· kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek kezelési technikái.


· zaj- és zavarproblémák

		10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,


		· Tudjon logikai függvényt egyszerűsíteni  a logikai algebra felhasználásával illetve grafikus módszerrel.


· Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát, és tudjon maximum négyváltozós függvényt realizálni két vagy többszintű logikai hálózattal.


· Ismerje és értelmezze a szekvenciális hálózat fogalmát.


· Ismerje a digitális áramkörök és áramkörcsaládok legfontosabb jellemzőit, tudja értelmezni azok katalógusadatait


· Tudja értelmezni a funkcionális áramkörök jellemzőit, működését.


· Ismerje a funkcionális áramkörök működési feltételeit, tudjon adott feladathoz áramkört/áramköröket választani.


· Ismerje a valóságos digitális rendszerek alapvető működési jellemzőit.






		166/1.1/x1168-06 Hardver alapismeretek


61 óra

		· A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a hardver architektúrák rendszerét és tekintsék át működését és feladatait 

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a memóriák típusait, legyen tisztában  alkalmazási és bővítési lehetőségeikkel, kialakításukkal. 


· Tudja értelmezni a mikroprocesszorok belső rendszertechnikáját, működését.


· ismerje a hardver architektúrák rendszerét, működését és feladatait.





Hálózati operációs rendszerek 


11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1168-06 Hálózati operációs rendszerek (elmélet)


50 óra

		· A tananyagelem célja operációs rendszerek ismerete jártassági szinten (operációs rendszerek feladata, fajtái, számítógépes operációs rendszerek felépítése, működési elvei) 


· Konkrét operációs rendszer fájlkezelése, parancsai, memóriakezelése, megszakítási rendszerének fogalom szintű ismerete, rendszerkonfigurálás, környezet beállítás, segédprogramok

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az operációs rendszerek feladatát, fajtáit, számítógépes operációs rendszerek felépítését, működési elveit.


· Ismerjen egy konkrét operációs rendszer fájlkezelését, parancsait, memóriakezelését, megszakítási rendszerét fogalom szinten.


· Legyen képes  a  rendszerkonfigurálás, környezet beállítás és segédprogram kezelésre.



		166/2.3/x1168-06 Internetes szolgáltatások (elmélet)


61 óra

		· A tananyagelem célja internetes szolgáltatások (protokollok) ismerete jártasság szintjén

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje az internetes szolgáltatások (protokollok) fontosabb típusait, jellemzőit.





Számítástechnika


11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban


Számítógépterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Programozási alapismeretek


14 óra

		· A tananyagelem  tanításának célja, hogy megismertesse az algoritmikus gondolkodás és programozás gyakorlatának alapjaival és készséget szereznek annak használatában egy magasszintű programnyelv használata mellett.


· Egyszerű algoritmusok leírása, megvalósítása


· Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi leírás

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/ Algoritmus/Programkészítés

		· A tanuló ismerje a programozás lényegét, célját, főbb elvi jellemzőit. 


· Értse a korszerű programozás alapját képező kódolási elveket, számrendszereket.


· Értse az algoritmus fogalmát, legyen képes egyszerűbb matematikai vagy fizikai feladatok megoldási algoritmusának megfogalmazására.


· Legyen képes algoritmusok folyamatábrában vagy struktogramban való ábrázolására.


· Ismerje fel a folyamatábra vagy struktogram alapján az algoritmus főbb lépéseit.



		Programozási gyakorlat


60 óra

		· A választott magasszintű programnyelv felépítésének és használatának megismerése


· Magas szintű program szerkezete. 


· Adattípusok és deklarációk.


· A magas szintű programozási nyelv utasításai.


· A struktúrált programozás alapjai.


· Eljárások és függvények szerkezete, hívása.


· Fájlkezelés.

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés

		· Tudja a változók és konstansok megadásának módját.


· Legyen képes felállítani logikai feltételeket, és ezek alapján legyen képes elágazás, esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és a megoldási algoritmusban való elhelyezésére.


· Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs, függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk lehetőségével.


· Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb utasításait, fejlesztési környezetét, segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.





Hálózati alapgyakorlat


11. évfolyam: 4 óra/hét,  Elméletigényes gyakorlati óraszám: 148 óra , csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.2/x1168-06 Hardver-szerelési ismeretek


50 óra

		· Hardveres anyag- és eszköz ismeret elsajátítása Mérőeszközök működése, teszt programok ismerete


· Számítógépeket, perifériákat és egyéb eszközöket szerelnek össze 


· Tesztelik, dokumentálják működésüket 


· Hibát behatárol, részegységet cserél, konfigurációt bővít

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Ismerje a hardveres anyag, eszköz készletét, mérőeszközök működését, teszt programok használati lehetőségét


· Tudjon számítógépeket, perifériákat és egyéb eszközöket össze szerelni.


· Legyen képes tesztelési, dokumentációs feladatokat levégezni.


· Tudjon hibát behatárolni, részegységet cserélni, konfigurációt bővíteni.



		166/1.3/x1168-06 Hardver üzemeltetési ismeretek


48 óra




		· Számítógépek, perifériák és egyéb eszközök hardveres/szoftveres üzemeltetési és karbantartási ismeretei. (pl. BIOS Setup)

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

		· Legyen képes számítógépek, perifériák és egyéb eszközök hardveres/szoftveres üzemeltetésére és karbantartására. (pl. BIOS Setup)



		166/1.4/x1168-06 Hálózat szerelési ismeretek


50 óra

		· A tananyagelem célja, hogy alapszíntű villamossági ismereteket nyújtson, bemutassa a hálózati teszterek funkcióit, működési módját és kezelését 


· Ismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· A tananyagelem kitér a hálózati rendszerekben fellépő hibajelenségekre 


· Célja, hogy megismertesse a LAN-okban, WAN-okban használt kábelezést A tananyagelem célja, hogy bemutassa és gyakoroltassa a LAN-okban használt kábelezés tervezését, valamint ismereteket nyújtson a LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt eszközök típusairól, felhasználási területeiről 


· A tananyagelem kiterjed egyszerű hálózatok megvalósítására, 


· a kábelezésből adódó hibák felismerésére, kijavítására. Ismerje meg a vezeték nélküli hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó elemeket és azok szereléstechnológiáját

		20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Mérés,
60/Műveletek gyakorlása,


		· Ismerje a gyakorlatban a hálózati teszterek funkcióit, működési módját és kezelését .


· Ismertje a legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a kábelek specifikációit készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit 


· Ismerje a LAN-okban, WAN-okban használt kábelezést 


· Ismerje a LAN-okban használt kábelezés tervezését, valamint  a LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt eszközök típusairól, felhasználási területeit.


· Tudjon egyszerű hálózatokat megvalósítani.


· Legyen képes  a kábelezésből adódó hibák felismerésére, kijavítására 


· Ismerje a vezeték nélküli hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó elemeket és azok szereléstechnológiáját.





12.évfolyam


Web technológia I.


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.0/x1167-06 Web alapismeretek


64 óra

		· A tananyagelem célja az Internetrõl (Intranetrõl) és internetes szolgáltatásokról eddig elsajátított ismeretek elmélyítése, különös tekintettel a HTTP protokollra


· Részletesebben, mélyebben megismerik az OSI illetve a TCP/IP hálózati modellt, az IP címzés problémáit


· A hálózati operációs rendszerek és internetes szolgáltatások tananyagelemekben szerzett ismereteikre építve mélyebben megismerik a Web szolgáltatás mûködését


· Megismerik a kliens illetve szerveroldali programokat, azok szolgáltatásást, konfigurálási lehetõségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Figyeli és gyûjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Ismeri HTML programnyelvet


· Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Web szerkesztő programokat használ





Hálózati alapgyakorlatok


12. évfolyam: 4 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 128 óra, csoportbontásban


Hálózati eszköz labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.2/x1168-06 Hálózati operációs rendszerek (gyakorlat)


40 óra

		· A tananyagelem célja legalább két hálózati operációs rendszer ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,


		· A tananyagelem célja legalább két hálózati operációs rendszer ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)



		166/2.4/x1168-06 Internetes szolgáltatások (gyakorlat)


40 óra

		· A tananyagelem célja internetes szolgáltatások legalább két OS felett (WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.) ismerete jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

		10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,


		· Legyen jártas legalább két OS felett  internetes szolgáltatásokat telepítés, konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment feladatainak elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.).






		166/2.5/x1168-06 Hálózat menedzsment


48 óra

		· A tananyagelem célja hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment ismerete jártasság szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment)

		20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,


		· Ismerje a  hálózatmenedzsment, biztonságmenedzsment feladatai, funkciói fogalmát.


· Legyen jártas a  konfigurácó-, hardver-szoftver-, felhasználó-, számlázási-, hibamenedzsment feladatkörében.





Projekt menedzsment gyakorlat


12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban 


Számítógép labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/1.7/x1143-06 Projektirányítás számítógéppel


24 óra

		· A tanulók megismernek egy projektirányító programot 


· A program segítségével egy adott feladatot oldanak meg a feladattervezéstől kezdve, az erőforrástervezésen, a költségtervezésen keresztül, az időtervezésig

		10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerjen egy projektirányító programot.


· Tudjon a program segítségével egy adott feladatot megoldani a feladattervezéstől kezdve, az erőforrástervezésen, a költségtervezésen keresztül, az időtervezésig



		166/2.4/x1143-06 Üzembehelyezési ismeretek


20 óra

		· A tanulók megismerik az üzembehelyezési dokumentáció készítését, az installálás menetét 


· Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet betanítani a szoftver kezelésére, a további kapcsolattartásra, valamint a garanciális javításokat megítélni, és elvégezni

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje  az üzembehelyezési dokumentáció készítését, az installálás menetét.


· Tudja , hogyan kell egy ügyfelet betanítani a szoftver kezelésére, a további kapcsolattartásra, valamint a garanciális javításokat megítélni, és elvégezni



		166/3.4/x1143-06 Marketing és reklám a gyakorlatban


20 óra

		· A tanulók a megszerzett ismeretek alapján egy marketing vagy reklám anyagot készítenek el

		20/Csoportos helyzetgyakorlat,
20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
30/Információk önálló rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Tudjon a megszerzett ismeretek alapján egy marketing vagy reklám anyagot elkészíteni








Projekt menedzsment


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1143-06 Alapismeretek


10 óra

		· A tanulók a projektirányításnál megismert fogalmakat átültetik a szoftverek területére

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Legyen képes a projektirányításnál megismert fogalmakat átültetni a szoftverek területére.



		166/1.6/x1143-06 A projekt nyomonkövetése


8 óra

		· A tanulók megismerik a nyomkövetés alapelveit, a csoportmunka feladatait, a jelentések fajtáit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a nyomkövetés alapelveit, a csoportmunka feladatait, a jelentések fajtáit



		166/1.5/x1143-06 Időtervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik az ütemterv előkészítésének, elkészítésének, módosításának (átütemezés) lépéseit Megtanulják, hogyan lehet az időigényt csökkenteni, valamint a negatív tartalékidőt kiiktatni

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az ütemterv előkészítésének, módosításának (átütemezés) lépéseit. 


· Tudja, hogyan lehet az időigényt csökkenteni, valamint a negatív tartalékidőt kiiktatni



		166/1.4/x1143-06 Költségtervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik a költségtervezés alapelveit, úgymint költségadatok, költségjellemzők, költségek csökkentésének módjai

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a költségtervezés alapelveit, úgymint költségadatok, költségjellemzők, költségek csökkentésének módjai



		166/1.3/x1143-06 Erőforrástervezés


6 óra

		· A tanulók az erőforrástervezés során megismerik az erőforrások definícióját, a hozzárendelését, az erőforráshasználat ábrázolását, továbbá a munka szabályozásának lehetőségeit, valamint az erőforráskészletek használatát

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje az erőforrások definícióját, a hozzárendelését, az erőforráshasználat ábrázolását, továbbá a munka szabályozásának lehetőségeit, valamint az erőforráskészletek használatát



		166/1.2/x1143-06 Feladattervezés


6 óra

		· A tanulók megismerik a feladattervezés alapelveit 


· Megismerik a kockázat- és a követelményelemzés módszereit.


· Megtanulják az ütemterv elkészítését, valamint a vele kapcsolatos tevékenységeket, a kapcsolatok megjelenítésének módjait, továbbá a külső projektek beillesztésének lehetőségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a feladattervezés alapelveit 


· Ismerje a kockázat- és a követelményelemzés módszereit 


· Ismerje az ütemterv elkészítését, valamint a vele kapcsolatos tevékenységeket, a kapcsolatok megjelenítésének módjait, továbbá a külső projektek beillesztésének lehetőségeit



		166/1.1/x1143-06 A projektirányítás alapismeretei


6 óra

		· A tanulók megismerkednek a projektirányítás alapfogalmaival.


· Áttekintik a projektek életének legfontosabb szakaszait

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a projektirányítás alapfogalmait, a projektek életének legfontosabb szakaszait.



		166/2.2/x1143-06 Fejlesztő és tesztelő eszközök


6 óra

		· A tanulók megtanulják kiválasztani a fejlesztő és tesztelő eszközöket 


· Megismerik az integrált fejlesztői környezet jellemzőit, a CASE-eszközöket, valamint az optimalizálásra szolgáló eszközöket

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Tudja kiválasztani a fejlesztő és tesztelő eszközöket. 


· Ismerje az integrált fejlesztői környezet jellemzőit, a CASE-eszközöket, valamint az optimalizálásra szolgáló eszközöket.



		166/2.3/x1143-06 Szoftverértékelés


10 óra




		· A tanulók megismerik a szoftver értékelés szempontjait (felhasználóbarát, hatékony, hordozható, könnyen módosítható stb.)


· Tisztázzák a szoftverek minőségbiztosításával kapcsolatos alapfogalmakat Megtanulják a szoftverek életciklusának állomásait

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a szoftver értékelés szempontjait (felhasználóbarát, hatékony, hordozható, könnyen módosítható stb.) 


· Ismerje a szoftverek minőségbiztosításával kapcsolatos alapfogalmakat. 


· Ismerje a szoftverek életciklusának állomásait





Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek


12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.2/x1142-06 A munkahely és a környezet védelme


12 óra

		· A tanulók megismerik a munka-, a tűz-, és a környezetvédelem alapfogalmait (EU szabványok)


· Megtanulják a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit 


· Alkalmazzák a munkavédelmi előírásokat (érintésvédelem, védőfelszerelés) Megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait

		10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat.


· Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, az ezekkel kapcsolatos események kivizsgálására és dokumentálására vonatkozó szabályokat.


· Tudja használni munkája során a munka-, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket, berendezéseket.


· 



		166/2.1/x1142-06 A munkajog alapismeretei


6 óra 

		· A tanulók megismerik a munkaszerződés fogalmát, kritériumait, a munkaviszony létesítés és megszüntetés módjait 


· Megismerik a munkavállalók jogait és kötelességeit, a munkafeltételek változtatásának, továbbá a munkaügyi viták rendezési módjait

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a munkaszerződés fogalmát, kritériumait, a munkaviszony létesítés és megszüntetés módjait. 


· Megismerik a munkavállalók jogait és kötelességeit, a munkafeltételek változtatásának, továbbá a munkaügyi viták rendezési módjait



		166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás


32 óra

		· A tanulók megismerik a minőségbiztosítási szabványokat, és eljárásokat

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
35/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a minőségbiztosítási szabványokat, és eljárásokat.



		166/3.1/x1143-06 Vállalkozási ismeretek


6 óra

		· A tanulók megismerik a jelenleg hatályos vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit



		166/3.2/x1143-06 Szervezési és vezetési ismeretek


4 óra

		· A tanulók megismerik a vállalati-gazdaságtani alapfogalmakat.


· Megismerik a szervezés alapvető területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a vezetés fogalmát, folyamatát, társadalmi jelentőségét 


· A vezetés legkorszerűbb elméleti és gyakorlati módszereit, a vezetési funkciókat, a vezetési stílusokat

		10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Ismerje a vállalati-gazdaságtani alapfogalmakat 


· Ismerje a szervezés alapvető területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a vezetés fogalmát, folyamatát, társadalmi jelentőségét 


· Ismerje a  vezetés legkorszerűbb elméleti és gyakorlati módszereit, a vezetési funkciókat, a vezetési stílusokat



		166/3.3/x1143-06 Marketing és reklám alapismeretek


4 óra

		· A tanulók megismerik a marketingtevékenység alapfogalmait Megtanulják a “jó” reklám ismérveit

		20/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

		· Ismerje a marketingtevékenység alapfogalmait, a “jó” reklám ismérveit






Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el. 
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.


2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés


14. évfolyam


Web technológia II.


14. évfolyam: 6 óra/hét, elméleti óraszám: 192 óra, osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.2/x1167-06 HTML elméleti ismeretek


96 óra

		· A tananyagelem célja Web lapok készítésének elméleti alapozása, a HTML felépítésének, elemeinek megismerése


· A tanulók megismerik a HTML alternatíváit (pl. Adobe Acrobat) és alkalmazásuk lehetõségeit, a PDF dokumentumok és a Web kapcsolatát


· A tanulók megismernek egyéb leíró nyelveket (XML, XHTML) is

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Ismerje HTML programnyelvet


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Web szerkesztő programokat használjon



		166/2.5/x1167-06 Web programozás


96 óra

		· A tanulók megismerik egy korszerû web programozás alapjait, (Java, .NET) szintaxisát, vezérlõszerkezeteit, osztályok fogalmát, definicióját


· Megismerik az OOP alapjait


· Megismerik a Java és a HTML kapcsolódását

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Ismerje HTML programnyelvet


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Web szerkesztő programokat használjon





Web szolgáltatás


14. évfolyam: 9 óra/hét, elméleti óra : 288 óra , osztálykeretben


Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.1/x1167-06 Web tervezés


96 óra

		· A tanulók megismerik a webhely tartalmának tervezési kérdéseit, mennyiségi és minõségi igényfelmérés kérdéskörét, igazodást a látogatók böngészõjéhez


· Megismerik az elrendezés tervezési kérdései mellett, a belsõ tartalom létrehozásának feladatait is


· Megismerik a Javascript alkalmazási lehetõségeit

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Intézze a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét 


· Végezze a közvetített webtartalmak megújítását


· Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követõen különbözõ megjelenítési felületeken


· Weblaptartalmat korrigáljon/javaslatot tegyen a korrigálásra


· A felhalmozott információk alapján  rendszerbe illõ és a feladathoz szükséges hardver és szoftver eszközöket javasoljon


· Jogosultság struktúrát kezeljen a webes tartalom eléréséhez



		166/3.3/x1167-06 Web üzemeltetés


96 óra

		· A tanulók megismerik a web kiszolgálók telepítését, konfigurálását, tartalom és Helpdesk szolgáltatás feladatát


· Portálrendszer telepítése, konfigurálása, kezelése

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Biztosítson állandó elérhetőséget (webmester@domain.com)


· Fogadja, kezelje/továbbítsa a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit


· Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait


· Intézzei a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét 


· A közvetített webtartalmak megújítását elvégzze


· Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követõen különbözõ megjelenítési felületeken


· Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tegyen a korrigálásra



		166/3.4/x1167-06 Web biztonság


96 óra

		· A tanulók megismerik a web biztonság feladatait, konfigurálását, tartalomszolgáltatás védelmét, és jogi szabályozását

		10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,


		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Teszteléseket végezzen a webtartalmak elérhetõségét illetõen


· Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat


· Részt vegyen a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában


· A felhalmozott információk alapján  rendszerbe illõ és a feladathoz szükséges hardver és 


· szoftver eszközöket javasoljon


· Jogosultság struktúrát kezeljen a webes tartalom eléréséhez


· Adatbázis jogosultságokat kezeljen





Web technológiák II.


14. évfolyam: 9 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 288 óra , csoportbontásban 


Számítógép-terem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/2.1/x1167-06 Web böngészők


96 óra

		· A tananyagelem célja az Web böngészõkrõl eddig elsajátított gyakorlati ismeretek elmélyítése


· A tanulók megismerik a legalább két különbözõ böngészõ program szolgáltatásait, telepítését, konfigurálását


· Megismerik a multimédiás beépülõ (plug-ins) programokat, azok szolgáltatásait, telepítését, továbbá a valósidejû multimédia szolgáltatásokat (audió, videó)


· Megismerik továbbá a böngészõk Java támogatását

		15/Szoftvertelepítés


15/Konfigurálás


30/Szoftverhasználat


10/Tesztelés, hibaelhárítás


20/Mentés


10/Dokumentálás

		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Ismerje HTML programnyelvet


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Web szerkesztő programokat használjon



		166/2.3/x1167-06 HTML gyakorlat


64 óra

		· A tananyagelem célja, hogy a tanulók gyakorlatban alkalmazzák HTML elméleti ismereteiket


· Tervezzenek és készítsenek Web-lapokat


· Ismerjék meg a HTML alternatíváit (pl. Adobe Acrobat) és alkalmazásuk lehetõségeit


· PDF dokumentumokat készítenek, szerkesztenek, publikálnak

		70/Programkészítés


20/Tesztelés, hibaelhárítás


10/Dokumentálás




		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Ismerje HTML programnyelvet


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Web szerkesztő programokat használjon



		166/2.4/x1167-06 Web szerkesztők


64 óra

		· A tanulók megismerik legalább egy látványalapú Webszerkesztõ program telepítését, 


· konfigurálását és használatát. Interaktív, multimédiás elemeket tartalmazó Webes dokumentumokat készítenek


· Kiegészítõ rajzolóprogramokat, flash-szerkesztõket használnak


· Megismerik a VRML lehetõségeit, mûködését, a szerzõi eszközöket

		10/Szoftvertelepítés


10/Konfigurálás


50/Szoftverhasználat


20/Tesztelés, hibaelhárítás


10/Dokumentálás




		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Ismerje HTML programnyelvet


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Web szerkesztő programokat használjon



		166/2.6/x1167-06 Web programozás gyakorlata


64 óra

		· A tanulók megismerik egy korszerû web programozás alapjait, (Java, .NET) programozói környezetét, fejlesztõi környezetet telepítenek, konfigurálnak


· Egyszerû web programokat, appleteket készítenek, és beillesztik HTML dokumentumokba

		70/Programkészítés


20/Tesztelés, hibaelhárítás


10/Dokumentálás




		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Ismerje HTML programnyelvet


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Web szerkesztő programokat használjon





Web szolgáltatás


14. évfolyam: 6 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám : 192 óra , csoportbontásban


Számítógép-terem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		166/3.2/x1167-06 Web tervezés gyakorlata


64 óra

		· A tanulók gyakolatban is megismerik a Webhely tartalmának tervezési kérdéseit, mennyiségi és minõségi igényfelmérés kérdéskörét, igazodást a látogatók böngészõjéhez


· Megismerik a Javascript alkalmazási lehetõségeit, egyszerû szkripteket készítenek

		70/Szoftverhasználat


20/Tesztelés, hibaelhárítás


10/Dokumentálás




		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Biztosítson állandó elérhetőséget (webmester@domain.com)


· Fogadja, kezelje/továbbítsa a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit


· Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait


· Intézzei a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét 


· A közvetített webtartalmak megújítását elvégzze


· Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követõen különbözõ megjelenítési felületeken


· Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tegyen a korrigálásra



		166/3.5/x1167-06 Web üzemeltetés gyakorlata


64 óra

		· Eddigi ismereteikre építve web kiszolgálót telepítenek és konfigurálnak, feltöltik tartalommal, karbantartják, Helpdesk szolgáltatást végeznek

		70/Szoftverhasználat


20/Tesztelés, hibaelhárítás


10/Dokumentálás




		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Biztosítson állandó elérhetőséget (webmester@domain.com)


· Fogadja, kezelje/továbbítsa a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit


· Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait


· Intézzei a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét 


· A közvetített webtartalmak megújítását elvégzze


· Ellenõrzze a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követõen különbözõ megjelenítési felületeken


· Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tegyen a korrigálásra



		166/3.6/x1167-06 Web biztonság gyakorlata


64 óra

		· A tanulók  gyakorlatban is megismerik a web biztonság feladatait, konfigurálását, tartalomszolgáltatás védelmét, hozzáférések szabályozását

		70/Szoftverhasználat


20/Tesztelés, hibaelhárítás


10/Dokumentálás




		· Figyelje és gyûjtse a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülõ technológiákat, trendeket


· Fejlessze és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait.


· Teszteléseket végezzen a webtartalmak elérhetõségét illetõen


· Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat


· Részt vegyen a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában


· A felhalmozott információk alapján  rendszerbe illõ és a feladathoz szükséges hardver és 


· szoftver eszközöket javasoljon


· Jogosultság struktúrát kezeljen a webes tartalom eléréséhez


· Adatbázis jogosultságokat kezeljen





Vállalkozási ismeretek


14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben  Elméleti szaktanterem


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek


64 óra

		A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a :


· A vállalkozási formák jellemzőit 


· Az üzleti terv tartalma, felépítését 


· A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait 


· A belső és külső források biztosításának lehetőségeit 


· A telephely kiválasztásának szempontjait 


· A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjait 


· A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjait 


· A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítását 


· Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait 


· A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait 


· A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírásokat, szabályokat 


· A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a béralku lefolytatását 


· Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat 


· A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás fenntartásának módjait 


· A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését, felhasználását a döntésekben


· A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati teendőit


· A vállalkozás megszüntetésének formáit, gyakorlati teendőit

		10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

		Ismerje a :


·  belső és külső források biztosításának lehetőségeit ,


· a telephely kiválasztásának,arculata kialakításának szempontjait,


· a szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjait,


· humánerőforrás-gazdálkodás szerepét és, feladatait ,


· a tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítását,


· az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait, 


· a munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírásokat, szabályokat, 


· a munkatársak kiválasztásának folyamatát, a béralku lefolytatását, 


· a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat, 


· a finanszírozás lehetőségeit, a likviditás fenntartásának módjait, 


· a vagyonmérleg és az eredmény-kimutatás adatainak értelmezését, felhasználását a döntésekben,


· a vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati teendőit,


· a vállalkozás megszüntetésének formáit, gyakorlati teendőit,





Angol nyelv az Informatikában 


14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban


Nyelvi labor


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Angol nyelv az informatikában


(Helyi igényeknek megfelelően)


64 óra

		A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók hogy a tanulók képesek legyenek :


· a szakma gyakorlásához szükséges angol nyelvű hagyományos (papíralapú) és elektronikus dokumentumokat olvasni, értelmezni, szerkeszteni és kezelni. 


· az angol nyelvet legalább  alkalmazni,  a szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb és legfontosabb fordulatainak, valamint az informatika szakterületén használt kifejezések és terminológiák használatára.

		5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel írásban és szóban

		· Tudja az angol nyelvet legalább alapszinten alkalmazni, az informatika szakterületén használt kifejezések és terminológiák használatára szóban és írásban.








VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK


1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Iskolai rendszerû szakképzés esetén:


Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 


A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga


A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

2. A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.

Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1143-06 Projektmenedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése, munkaállomás,  hálózati konfiguráció beállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1167-06 Webmester

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Web kiszolgáló telepítése, konfigurálása és tesztelése, jogosultságok beállítása, Web lap készítése és feltöltése (projektmunka + szóbeli bemutatás)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati 

Idõtartama: 240 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:


Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 25

4. vizsgarész: 50
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				9.		10.		11.		12.		13. évfolyam										9.		10.		11.		12.		2/14. év

				37		37		37		32		37 hét										37		37		37		32		32

		elméleti tantárgyak										elméleti tantárgyak								elméleti tantárgyak										elméleti tantárgyak

		Informatika szakmacsoport alapozó ismeretek		2		2						Hardvertechnológia		2						Informatikai technológia		2		2						Hálózati technológiák		6

		Hardvertechnológia						2				Munkaszervezés és tervezés		1						Hardver alapismeretek						3				Speciális hálózati technológiák		3

		Szoftverismeret						1				Projektirányítás		1						Hálózati operációs rendszerek						3				Hálózati eszközök		3

		Munkaszervezés és tervezés								1		Web technológia I.		3						Hálózati alapismeretek								2		Hálózat menedzsment		3

		Projektirányítás								1		Web technológia II.		2						Projekt menedzsment								2		Angol nyelv az informatikában		2

		Vállalkozás menedzsment								1		Szoftverismeret		1						Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek								2		Vállalkozási ismeretek		2

		Web technológia I								2		Heti elméleti óraszám		10						Heti elméleti óraszám		2		2		6		6		Osztályfőnöki óra		1

		Web technológia II								2		gyakorlati tantárgyak								Gyakorlati tantárgyak								16		Heti elméleti óraszám		20

		Heti elméleti óraszám		2		2		3		7		Hardvertechnológia		4						Informatikai alapismeretek gyakorlat		2		2				36		gyakorlati tantárgyak

		Gyakorlati tantárgyak										Projektirányítás		1						Informatikai technológia gyakorlat		 2		2						Hálózati eszközök alkalmazása		7

		Informatikai szakmacsoport alapozó ismeretek gyakorlat		 4		 4						Web technológia I.		3						Számítástechnika						2				Speciális hálózati technológiák gyakorlata		4

		Hardvertechnológia						4 				Web technológia II.		3						Projekt menedzsment gyakorlata								2		Hálózat menedzsment gyakorlata		4

		Szoftverismeret						1				Szoftverismeret		1						Hálózati alapgyakorlatok						4		4

		Web technológia I								3		Heti gyakorlati óraszám		12						Heti gyakorlati óraszám		4		4		6		6		Heti gyakorlati óraszám		15

		Heti gyakorlati óraszám		4		4		5		3		14. évfolyam 32 hét								Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma		6		6		12		12		Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma		35

		Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma		6		6		8		10		Elméleti tantárgyak								 Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272		222		222		444		384		Évi össz. óraszám		1120

		 Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272		222		222		296		320		Vállalkozás menedzsment		1 						Szakma évfolyamok összesített óraszámai		óraszám		arányok				1272

		Szakma évfolyamok összesített óraszámai		óraszám		arányok						 Web technológia II		 4						elméleti tantárgyak		1202		1

		elméleti tantárgyak		483								 Web szolgáltatás		 6						gyakorlati tantárgyak		1190		0

		gyakorlati tantárgyak										Heti elméleti óraszám		 11						Össz. óraszám		2392

		Össz. óraszám										Gyakorlati tantárgyak								Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban				0

		Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban										 Projektirányítás		 2						Elmélet összesen		74		74		222		192		562

												Web Technológia 2		6						Gyakorlat összes		148		148		222		192		710

												 Web szolgáltatás		4						Évi összes		222		222		444		384

												Heti gyakorlati óraszám		12

		Elmélet összes		74		74		111		224		483

		Gyakorlat összes		148		148		185		96		577





Munka2

		





Munka3

		








    Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-142.


J e l e n t é s
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról,


a Képviselő-testület 2010. augusztus 30-i ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!


Képviselő-testület  a 10/2010 (II.  22.)  Ökt.  sz. határozatában 2010. évre  hitel 
felvételét határozta el a hazai forrásból megvalósuló városközpont rekonstrukció 
finanszírozására.


Jelentem, hogy a 42/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozatában döntött a Képviselő-
testület többek között arról, hogy a hitel felvételére vonatkozóan a közbeszerzési 
eljárás  megindításának lebonyolításával  Dr.  Varga Imre  ügyvédet  bízza meg, 
majd a  43/2010. (IV.  30.)  Ökt.  sz.  határozatában döntött  a  hitel  beszerzésére 
vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  megindításáról.  Az  eljárás  lezárult  és  a 
83/2010. (VII. 13.) Ökt. sz. határozat alapján megtörtént ezzel kapcsolatban a 
pályázat elbírálása (Kereskedelmi és Hitelbank Budapest lett a nyertes).


Képviselő-testület  a . 42/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozatával egyetértett azzal, 
hogy  a  Közbeszerzési  Bizottság  javaslata  alapján  Dr.  Varga  Imre  hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó kapjon megbízást a Petőfi utca útburkolat felújítás és 
szélesítés,  valamint  a  Szelesi  főgyűjtő  csatorna  rekonstrukció,  és  a  Bölcsőde 
felújítás kivitelezésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolításával. 


Jelentem, hogy ennek megfelelően Dr. Varga Imre ügyvéd kapott megbízást a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítására.
Jelentem továbbá, hogy a fenti közbeszerzési eljárások lezárultak, és a  84, 85, 
86/2010.  (VII.  20.)  Ökt.  sz.  határozatok  alapján  megtörtént  a  pályázatok 
elbírálása. Ezek szerint a nyertesek: a Petőfi u. útépítésnél a Swietelsky Mo. Kft. 
Budapest;  a  Kossuth  u.  Bölcsőde  felújításnál  a  BORGULA-Ép.  Kft. 
Mezőberény; a Szelesi főgyűjtő csatorna rekonstrukciónál a FUTIZO Bt. Gyula.


A  28/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozata értelmében Képviselő-testület TEUT, 
LEKI,  CÉDE pályázatok esetében  kénytelen  volt  lemondani  a  közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának eredményeképpen több, pályázati támogatásból nyert 
összegről. 
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Jelentem,  hogy a  pályázatok lezárultak,  és  mivel  nincs  lehetőség  arra,  hogy 
ebből az összegből egyéb beruházásokat megvalósítson az Önkormányzat, így a 
fennmaradó támogatásmaradványokról  az  Önkormányzat  lemondott,  és  ennek 
megfelelően történt a pályázati összegek elszámolása.


A Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásakor, az alkoholos-kábítószeres 
befolyásoltság alatti bűncselekményekre való tekintettel a 48/2010. (V. 31.) Ökt.  
sz.  határozatában többek között  döntött a Képviselő-testület  arról, hogy meg 
kell  vizsgálni  a  városban  működő  szórakozóhelyek  nyitva  tartását  és  a 
közterületi alkoholfogyasztás szabályozásának módját.


Jelentem, hogy  az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartását  és  a  közterületen  való 
szeszesital-fogyasztás  korlátozásának  szabályairól  a  Képviselő-testület 
rendeletet  alkotott,  amely  – mint  ahogyan az köztudott  – 2010.  augusztus 1. 
napján  életbe  lépett.  A  rendelet-tervezetet  a  lakosságnak  lehetősége  volt 
véleményezni  a  város  honlapján,  és  legtöbben  a  szigorúbb  szabályozásra 
szavaztak, amely figyelembe lett véve a rendelet megalkotásánál.


52/2010. (V. 31.) Ökt. sz. határozat szerint Képviselő-testület az államháztartási 
törvényben kapott  felhatalmazással  élve  2010-2011.  években eltekint  a  helyi 
önkormányzati  költségvetési  szerveknél  a  megvalósítási  tervek  elkészítésétől, 
mivel ennek nincsenek meg az informatikai és normatív feltételei.


Jelentem, hogy  az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  rendelete  ennek 
megfelelően készült el.


Az 53/2010. (V. 31.) Ökt. sz. határozat értelmében Képviselő-testület az Idősek 
Otthona  bentlakásos  részénél  befejeződő  felújítással  kapcsolatos  10  %-os 
önrészt (3.197.519,- Ft-ot), valamint a tűzjelző berendezés költségét (600.000,- 
Ft-ot)  az  Önkormányzat  a  2010.  évi  költségvetésének  tartalékalapjában 
biztosította.


Jelentem, hogy a felújítás befejeződött, és a fenti összegek átutalása megtörtént.


Képviselő-testület az  54/2010. (V. 31.) Ökt. sz. határozatában elfogadta Farkas 
Zoltán  önkormányzati  képviselő  2010.  június  havi  tiszteletdíjáról  való 
lemondását a Szeghalmi Református Egyház részére. 


Jelentem,  hogy  ennek  megfelelően  az  55/2010.  (V.  31.)  Ökt.  sz.  határozat 
értelmében (külön megállapodásban szereplő elszámolási kötelezettség mellett) 
Képviselő-testület támogatást nyújtott a Szeghalmi Református Egyház részére 
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63.394,-  Ft  összegben,  melynek  fedezete  Szeghalom  Város  Önkormányzata 
2010. évi költségvetésének általános tartaléka.


A 66/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy  az  Önkormányzat  közszolgáltatási  szerződést  kössön  a  Békés-Manifest 
Közszolgáltató  Nonprofit  Kft.-vel  a  települési  szilárd  hulladék  begyűjtés, 
szállítás és hulladékártalmatlanítás közszolgáltatásra.


Jelentem, hogy  a  közszolgáltatási  szerződés  megkötése  megtörtént,  és  a 
közszolgáltatást a Kft. ez alapján látja el 2010. július l-től.


Képviselő-testület  a  68/2010.  (VI.  28.)  Ökt.  sz.  határozata  alapján  elfogadta 
Csuta  Lajos  külsős  bizottsági  tag  lemondását  a  városfejlesztési  bizottsági 
tagságáról.


Jelentem, hogy a határozatról Csuta Lajos írásban értesítést kapott. 


A  69/2010. (VI.  28.)  Ökt.  sz.  határozatban Képviselő-testület  Kovács Sándor 
Szeghalom Táncsics  u.  14/1.  sz.  alatti  lakost  választotta  meg a  megüresedett 
Városfejlesztési Bizottság külsős tagjai sorába.


Tekintettel arra, hogy a külsős bizottsági tagoknak is le kell tenniük az esküt 
megválasztásuk után, jelentem, hogy ez Kovács Sándor esetében is megtörtént a 
2010. augusztus 2-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen.


Képviselő-testület  2009.  évben  nettó  320.000,-  Ft  vissza  nem  térítendő 
önkormányzati  támogatást  nyújtott  a  KÖRÖS  VOLÁN-nak  közszolgáltatási 
szerződés  alapján  a  helyi  közlekedés  működtetéséhez.  Képviselő-testület  a 
70/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. határozatában kinyilatkozta, hogy a helyi közlekedést 
tárgyév  január  1-től  december  31-ig  folyamatosan  fenntartja,  valamint  az 
idevonatkozó  törvény  szerint  pályázati  eljárás  nélkül  a  közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a szerződést.


Jelentem, hogy az erről szóló testületi döntés a KÖRÖS VOLÁN Békéscsaba 
részére továbbítva lett.


72/2010.  (VI.  28.)  Ökt.  sz.  határozatában  Képviselő-testület  módosította  a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát. 


Jelentem, hogy  a  módosítással  kapcsolatos  intézkedések  megtörténtek,  a 
határozat továbbítva lett az Óvoda és a békéscsabai Magyar Államkincstárhoz.
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Képviselő-testület a 78/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. határozata alapján Vermes Péter 
Billerbeck Budapest  Kft.  ügyvezetője részére, valamint  a  82/2010. (VII.  05.) 
Ökt. sz. határozata alapján Kupai Lászlóné Sárréti Népdalkör Egyesület részére 
PRO URBE kitüntetést adományozott.


Jelentem, hogy a  határozatoknak megfelelően  kitüntetések  átadására  a  2010. 
augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen kerül sor.


A  92/2010.  (VIII.  02.)  Ökt.  sz. határozatban Képviselő-testület  jóváhagyta  a 
szakképzési  hozzájárulás  átadás-átvételéről  szóló  keret  megállapodást,  és  a 
hozzá kapcsolódó egyedi átadás-átvételi megállapodást.


Jelentem, hogy  a  döntésről  szóló  határozat  a  Berettyó-Körös  Szakképzés 
Szervezési  Társulás  részére,  Dr.  Pusztai  Andrea  igazgató-helyettesnek 
továbbítva lett.
 


Kérem jelentésem szíves elfogadását.


Szeghalom, 2010. augusztus 17.


Tisztelettel:


Macsári József
polgármester
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Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképz ı 
Iskola 


Szeghalom 
 


Készítette: Kardos József, Pál Csaba 


2010 


HELYI TANTERV 


Gépészet SZAKMACSOPORT 


Géplakatos SZAKMA 


(2+2 év) 


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00 


ÉRVÉNYES: 2010-tıl 







 


  


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a géplakatos szakma 
gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a 
tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelı 
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. 


A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:  
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi, valamint a 
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó elıírásokat 
Részt vesz a munka-, tőz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik elsısegélynyújtó és tőzoltó eszközökrıl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelıen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyőjtés szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elıírásokat 
Részt vesz a mentésben, elsısegélyt nyúj 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 


vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre 


vonatkozó információkat (szabványok, mőszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 


megfelelıt 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 
Kiválasztja, ellenırzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
mőveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, 
védıfelszereléseket 
Egyszerő gépészeti mőszaki rajzokat készít 


Egyszerő alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez mővelet-, ill. szerelési 


tervet készít 
Elıkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 
segédanyagokat, elıre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, 
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelı berendezéseket, védıfelszereléseket, 
személyi védıfelszereléseket 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merılegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (főrészelés, reszelés, 


menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés, kézi menetfúrás, menetmetszés 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmőveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi mőveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremőködik a minıségbiztosítási feladatok megvalósításában 







 


  


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítı 


biztonsági, különleges) 
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, 
fogaskerék-fogasléc) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengıhimbás hajtómővek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 
Beállít forgómozgású áthajtómőveket 
Beállít szerszámgép-hajtómőveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos 
kompresszorok, szellızık, ventilátorok) 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket 
Beállít belsıégéső motorokat 
 
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet 
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására 
Általános minıségő hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Általános minıségő hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 
Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetı 


hibákat 


Általános alapmőveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon 


(szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, 
súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítı biztonsági, különleges) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, 
gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és 


szervófékek) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, 
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülı ágyazásokat 
 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 
Kovácsol (kézi alapmőveletekkel) 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 
Hıkezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómőveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengıhimbás hajtómőveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómőveket 







 


  


Szerel, javít, karbantart belsıégéső motorokat 
Szerel (javít, karbantart) egyszerő statikus vázszerkezeteket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelıgépeket és 
szállítóberendezéseket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket (dugattyús, 
forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellızık, ventilátorok) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok mőszaki táblázatok gyártmánykatalógusok) 


 


Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: 
”A” típusú ismeret: 


Elsısegélynyújtás 
Elsısegély nyújtási ismeretek 
Mechanikai hosszmérések  
Alakhőség és helyzetpontosság ellenırzése 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Forgácsolási munkabiztonsági szabályai 
Hıkezelés biztonsági ismeretei 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 
Géprajzi szabványok használatának szabályai 
Gyártási (technológiai) leírás 
Alakhőség és helyzetpontosság ellenırzése 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Érintésvédelmi alapismeretek 


 


 


 


 


”B” típusú ismeret: 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mőszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenırzése 
Szögek mérése és ellenırzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenırzése 







 


  


Áthajtómővek és beállításuk 
Forgómozgású hajtómővek, irányváltók és beállításuk 
Tengelyek, csapágyak és beállításuk 
Vázszerkezetek és beállításuk 
Technológiai emelı- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzıi és 
beállításuk 
Elırajzolás 
Képlékenyalakítás 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 
Kézi és kisgépes forgácsolás 
Minıségbiztosítási alapismeretek  
Szabványhasználati ismeretek 
Ábrázolási módok 
Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csıhálózati rajzjelek 
Mérési utasítás 
Mértékegységek 
Hőtı- és kenıanyagok 
Tüzelıanyagok 
Hajtóanyagok 
Oldható kötések 
Nem oldható kötések 
Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk 
Tengelykapcsolók és beállításuk 
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk 
Mozgásátalakító elemek és beállításuk 
Belsıégéső motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzıi és beállításuk 
Hı- és áramlástechnikai mőszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetı 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenırzése 
Mőködési jellemzık mérése 
Beállító célszerszámok 
 
Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzıi 
Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzıi 
Csıhálózati rajzjelek 
Szereléshez kapcsolódó jelek 
Szerelési mőveletterv 
Szerelési mőveleti utasítás 
Mőszaki mérés eszközeinek ismerete 
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elıírások 
Gyártási mőveletterv 
Szereléshez kapcsolódó jelek 







 


  


Gyártási mőveleti utasítás 
Szerelési mőveletterv 
Szerelési mőveleti utasítás 
Mérési utasítás 
Mértékegységek 
Geometriai méretek kiszámítása 
Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Mőködési jellemzık kiszámítása 
Mechanikai tulajdonságok 
Hıtechnikai tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Technológiai tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzık 
Általános gépipari technológiai ismeretek 
Tengelykapcsolók 
Nyomatékátszármaztató hajtások 
Tengelyek és csapágyak 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 


 


 


”C” típusú ismeret: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Mérési utasítás 
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
Ipari anyagok hıtechnikai tulajdonságai 
Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok egyéb jellemzıi 
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyőfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözıanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 
Szabványos ipari vasötvözetek 
Szabványos könnyőfémötvözetek 
Szabványos színesfémötvözetek 
Reszelés, főrészelés, köszörülés 
Mőködési jellemzık kiszámítása 
Áramlástani alapszámítások 
Mechanikai tulajdonságok 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Vezérléstechnikai alapok 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
Hı- és áramlástani alapmérések 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 







 


  


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 
Nem oldható kötések 
Mérési utasítás 
Az általános fizikai jellemzık kiszámítása 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A mőködési jellemzık kiszámítása 
Többalkotós szerkezeti anyagok 
Hı-, és áramlástani alapmérések 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat 
Keménységmérés 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
Anyagvizsgálatok 
Mérés optikai mérıeszközökkel 
Mérés idomszerekkel 
Felületi érdesség mérése 
Mérılapok, termékkísérı lapok, bárcák, feliratozás stb. 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek fı típusainak szerkezete, mőködése 
Belsıégéső motorok alapvetı szerkezeti és üzemeltetési jellemzıi 
Hı- és áramlástechnikai mőszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetı 
Vezérléstechnikai alapok 
Képlékenyalakítás  
Kovácsolás 
Hıkezelés 
Technológiai emelı- és szállítóberendezések 
Mechanikus gépek, géprendszerek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 


 


 


 


 


”D” típusú ismeret: 


Ábrázolási módok 
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 
Hidraulikai alapok 
Pneumatikai alapok 
Villamos alapok 


 


 







 


  


A szakmai készségek szintenként: 
”5”-ös szintőek: 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Egyéb mérıeszközök 
Mérı- és diagnosztikai eszközök 
Mérıszerszámok (tolómérı, mérıszalag, nyomásmérı stb.) 
Karbantartó eszközök használata 
Gépipari mérıeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 


 


”4”-es szintőek: 


Elsısegélynyújtás 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépipari mérıeszközök használata 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Gépipari mérıeszközök 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
Elemi számolási készség 
Szerelı kéziszerszámok 
Megmunkáló kéziszerszámok 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
Mérési jegyzıkönyv készítése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése 
Mővelettervek jelképeinek értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Gép kezelıszerveinek kezelése 
 
”3”-as szintőek: 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Információ források kezelése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Szabadkézi rajzolás 







 


  


Elemi számolási kézség 
Mennyiségérzék 
Szerelı kéziszerszámok és kisgépek 
Gép kezelı szervei 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
Roncsolásos anyagvizsgálatok 
Technológiai vizsgálatok 
Szerelési családfa értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Egyéb mérıeszközök értelmezése 
 


 


”2”-es szintőek: 


Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 


 


Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: 
Személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelısségtudat 
Szabálykövetés 
Térlátás 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Térbeli tájékozódás 
Térérzékelés 
Testi erı 
Testi ügyesség 


 


Társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányíthatóság 
Irányító készség 
Hatékony kérdezés kézsége 
Kapcsolatteremtı kézség 
Közérthetıség 


 


 


 







 


  


Módszerkompetenciák: 


Áttekintı képesség 
Figyelemösszpontosítás 
Elıvigyázatosság 
Emlékezı képesség 
Figyelemösszpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Körültekintés 
Következtetési képesség 
Kreativitás 
Kritikus gondolkodás 
Lényegfelismerés képessége 
Logikus gondolkodás 
Módszeres munkavégzés 
Ötletgazdagság 
Rendszerezı képesség 
Tervezés 
Tervezési készség 







 


  


9. 
évfolyam 


    Heti óraszámok 


 Tantárgy 
megnevezése 


Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet Gyakorlat 


1. Mérések egyszer ő 
mérı eszközökkel 


0 37 37  1 


2. Mőszaki ábrázolások 
alapjai 


74 0 74 1  


3. Elırajzolás síkban 0 18 0,5  0.5 


4. Anyagok 37 0 1 1  


5. Anyag 
megmunkálások I. 


0 64 2  2 


6. Anyagmegmunkáláso
k II. 


0 74 2  2 


7. Kötések létesítése 0 18 Mindösszes
en: 


 0.5 


 Összesen 111 211 322 2 6 


 







 


  


Szakmai alapozás 9 évfolyam  


Mérések egyszer ő mérıeszközökkel  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
A mérés fogalma, 
szabványosítás, 
az SI-
mértékegységrendszer. 
 


Mérési alapfogalmak, 
mérési hibalehetıségek, 
hibák. 
SI-mértékegységrendszer. 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– ismertetni 
a szabványosítás 
jelentıségét, 
– a mérési 
alapismereteket, 
– az SI-mértékegységrendszert 
és alapegységeit, 
– meghatározni a hibáit. 


Hosszúságmérés. 
Szögmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök: 
– mérıszalag, 
– tolómérı, 
– mikrométer. 
 


A tanulók 
hosszúságbecslési 
képességének fejlesztése, 
a mérési ismeretek 
erısítése, hosszúságmérı 
eszközök biztonságos 
használatának gyakorlása. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
A tanulók otthonában 
és környezetében 
különbözı méretek 
meghatározása. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Megfelelı mérési 
pontosságú mérıeszköz 
kiválasztása. 
Várható értékek 
becsléssel történı 
megállapítása, annak 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hosszúság SIalapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
szükséges, megfelelı 
mérési pontosságú 
eszközöket 
kiválasztani, 
– a hosszúságés 







 


  


gyakorlása. 
Projektfeladat készítése. 
 


szögmérı 
eszközöket 
használni, 
a méréseket 
elvégezni. 


Területmérés. 
SI-mértékegységek. 
Területszámítás. 


A tanulók területbecslési 
képességének fejlesztése, 
a területmérés és számítás 
begyakorlása. 
 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 
Alapterületek (tanmőhely, 
iskolaudvar, 
lakásméretek, 
tárolószekrények, polcok 
stb.) mérése, számítása. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a terület SI alapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a hosszúságmérı 
eszközöket 
használni, 
– hosszúságadatokból 
egyszerő idomok, 
felületek felszínét 
meghatározni, 
– a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
számításokat 
alkalmazni. 


Tömegmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök. 
 


A tanulók tömegbecslési 
képességének fejlesztése, 
a tömegmérés és számítás 
begyakorlása, 
mértékegységek biztos 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a tömeg SIalapegységét, 







 


  


átváltása. 
 


összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 


annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
szükséges megfelelı 
mérıeszközöket 
kiválasztani, 
használni, 
a méréseket 
elvégezni. 


Hımérsékletmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök 
(mikrométer, higanyos 
és hıelemes hımérı). 
 


A hımérsékletmérés 
gyakorlása, 
eszközhasználati 
készségfejlesztés. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Mérıeszközök mérési 
tartományának 
ismertetése. 
Projektfeladat készítése. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hımérséklet 
fogalmát alkalmazni, 
– egyszerő hımérık 
mérési elveit 
ismertetni, 
– hımérsékletet mérni. 


Idımérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök 
(stopperóra). 


Az idımérı eszközök 
használatának gyakorlása. 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– az idımérı 
eszközöket 
használni, 
idıtartamokat, 
idıintervallumokat 
megbecsülni. 







 


  


A mőszaki ábrázolások alapjai  


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolások 
alapjai 
37 óra 
A tanulók fegyelmezett 
munkavégzésre nevelése. 
A rajzeszközök 
és mérıeszközök pontos 
használata. 
Gondos és esztétikus 
munkavégzésre nevelés. 
Tanári bemutatás 
és magyarázat alapján 
jegyzetkészítés. 
 


A mőszaki dokumentáció 
és a szabvány fogalma. 
A mőszaki dokumentáció 
általános elıírásai. 
A mértékegységek, 
névleges és tényleges 
méret. 
Mérési gyakorlatok: 
hosszúságmérés 
mérıszalaggal, 
tolómérıvel, 
mikrométerrel. 
Ellenırzı eszközök 
használata: derékszög, 
acél- és más vonalzók, 
szögellenırzı eszközök. 
Rajzlapok méretei, 
méretarány, feliratmezı, 
darabjegyzék, vonalfajták, 
méretmegadás, 
szabványírás. 
Rajzeszközök használata, 
rajzok készítése (papíron 
és munkadarabon). 
 


A munkahely rendjét, 
a fontosabb 
munkavédelmi 
és tőzrendészeti oktatás 
szabályait munkanaplóba, 
jegyzetfüzetbe leírják. 
Megismerkednek 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásaival. 
Gyakorolják a fontosabb 
mértékegységeket és azok 
átszámítását 
prefixumokkal. 
Felmérı dolgozatot írnak, 
és azt kiértékelik. 
Hosszúságmérési 
gyakorlatokat végeznek, 
különféle hosszmérı 
eszközökkel. 
Ismerkednek az ellenırzı 
eszközökkel 
és használatukat 
gyakorolják. 
Rajzeszközökkel 
ismerkednek 
és gyakorolják azok 
használatát 
Vázlatkészítés 


– A tanulók be tudják 
tartani 
a munkavédelmi 
és tőzrendészeti 
elıírásokat. 
– Tudják alkalmazni 
a mőszaki 
dokumentáció 
általános elıírásait. 
– A tanulók képesek 
alkalmazni az SI 
alapmértékegységeit 
és azok kisebb 
és nagyobb értékeit 
prefixumokkal 
átszámítani. 
– Tudnak 
mérıszalaggal mmpontossággal, 
tolómérıvel 
0,05 mm pontossággal 
mérni. 
– Tudják használni az 
ellenırzı 
eszközöket. 
– Tudják 
a rajzeszközöket 
használni, ismerik 
a rajzlapméreteket, 







 


  


gyakorlásával 
megtanulják a rajzlapok 
méreteit, 
a méretarányokat stb. 


a kicsinyítést 
és nagyítást. 
– El tudják készíteni 
a feliratmezıt, 
a darabjegyzéket, 
tudnak méreteket 
helyesen megadni. 


 


 


 


 Elırajzolás a síkban 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Elırajzolás a síkban  
18 óra 
 


Elırajzolás a síkban. 
Mérı- és rajzolóeszközök. 
 


Csoportos, páros és egyedi 
tevékenységek. 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium- vagy 
acéllemezre. 
 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzoló és jelölıeszközöket, 
– a megadott 
paraméterek alapján 
pontos elırajzolási 
munkákat végezni, 
– az elırajzolás 
Helyességét és pontosságát 
Ellenırizni. 


 
 







 


  


Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 
Az anyagok tulajdonságai. 
 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 
bır, mőanyagok, 
gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 







 


  


felhasználási 
területeiket. 
 


 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 
jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 


 
Anyagmegmunkálások I. 64 óra 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások I.  
 


Fémek és mőanyagok 
alakítása I. 
Darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás, faragás, vésés. 
 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek 
alumínium-, réz- vagy 
acéllemezzel. 
Lemezmunkák. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
eszközöket, 
szerszámokat, 
– a darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás során 
pontos, 
balesetmentes, 
szakszerő munkát 







 


  


végezni. 
 Fémek és mőanyagok 


alakítása II. A képlékenység, 
alakváltozás fogalma. 
A képlékenyalakítás típusai: nyújtás, 
egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás. 
Melegítés, hıre lágyuló 
mőanyagok. 
Alakítószerszámok és eszközök. 
 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani a szükséges 
eszközöket, szerszámokat, 
– a képlékenység, alakváltozás, 
nyújtás, egyengetés, 
hajlítás, szegés, 
domborítás fogalmát 
ismertetni, 
– az alakítási mőveleteket 
pontosan, 
balesetmentesen 
szakszerően végezni, 
– elkészíteni egy 
önálló produktumot, 
amely az érdeklıdési 
területükhöz 
kapcsolódik. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


  


Anyagmegmunkálások II. 74 óra 
 


 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások 
II.  
74 óra 
 


Mérés, ellenırzés. 
A mérés eszközei. 
Jelölıeszközök. 
 


Megfigyelés, 
tanulmányozás, mérés. 
Munkamőveletek önálló 
elvégeztetése 
 


képesek: 
– kiválasztani a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
eszközöket, 
– a minıségi 
követelményeknek 
eleget tenni. 


 Síkmértani szerkesztések. 
Térelemek. 
 


Megfigyelés, 
szerkesztések, értékelés. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzolóés 
jelölıeszközöket, 
– az elırajzolást 
szakszerően 
elvégezni, 
– a saját munkájukat 
elemezni, korrigálni, 
az eredményeket 
ellenırizni, értékelni. 
 


 A forgácsolás elmélete 
és gyakorlata. 
A forgácsolás szerszámai, eszközei. 
Balesetmentes munkavégzés. 
 
 


Megfigyelés, megbeszélés. 
 


A tanulók legyenek képesek: 
– kiválasztani 
a feladathoz megfelelı 
eszközöket, 
– a faragás, vésés, 
főrészelés, reszelés, 







 


  


fúrás, süllyesztés, 
forgácsolás mőveleteit 
önállóan elvégezni 
– információkat 
értelmezni, 
következtetéseket 
megfogalmazni. 
 


 Kötések, kötési módok. 
Oldható és nem oldható 
kötésmódok. 
A kézi menetkészítés 
eszközei. 
Forrasztások, 
lágyforrasztás. 
 


Megfigyelés, kipróbálás, 
gyakorlás. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– ismertetni a kötési 
módokat, 
– felsorolni gyakorlati 
alkalmazásaikat, 
– a kézi menetvágás, 
menetfúrás 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
– alkatrészeket panelba 
be- és kiforrasztani, 
– fogalmakat alkotni 
közvetlen 
tapasztalatok alapján, 
– a szükséges 
védıeszközöket 
rendeltetésszerően 
alkalmazni. 


 
 
 
 
 







 


  


Kötések készítése 18 óra 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Kötések készítése  
18 óra 
 


Oldható és nem oldható 
kötések. 
 


Kötések készítése: 
– a különféle 
kötésmódok 
csoportosítása, 
bemutatása, 
– oldható és oldhatatlan 
kötések készítése, 
– egyszerő csıhálózat 
kiépítése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a tanult 
Munkafogásokat a 
mőveleti utasítás 
szerint elvégezni, 
– alkalmazni 
a munkahelyre 
vonatkozó szakmai 
elıírásokat, 
– ügyelni 
a megmunkáló 
eszközök 
rendeltetésszerő 
használatára 
és alkalmazására, 
– a tanult 
Munkafogásokat a 
mőveleti utasítás 
szerint elvégezni. 


 


 


 


 







 


  


10. 
évfolyam 


 Éves 
óraszámok 


  Heti óraszámok 


 Tantárgy 
megnevezése 


Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet Gyakorlat 


1. Mőszaki ábrázolások 74 0 2 2 0 


2. Lemezalakítási 
módok 


74 0 2 2 0 


3. Elırajzolás térben 0 18 0,5  0.5 


4. Felületkezelés 0 18 0,5  0.5 


5. Kézi forgácsolási 
mőveletek 


0 74 2  2 


6. Erıhatással 
létrehozható fémipari 
kötések 


0 74 
2 


 2 


    Mindösszes
en: 


  


 Összesen 148 184 332 4 5 


 







 


  


Szakmai alapozás 10. évfolyam  


 


Mőszaki ábrázolás 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolás 


74 óra 


Metszeti ábrázolás 
Egyszerő és összetett 
metszete 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Egyszerő testek 
ábrázolása metszetben, 
füzetben és A/4-es 
rajzlapon, projektfeladat 
Forgástestek ábrázolása 
félvetületben, félnézet-
félmetszetben. 
füzetben és 
A/4-es rajzlapon 
Lépcsıs metszetek 
alkalmazása 
csoportmunkában 
Differenciált feladatok. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a metszeteket 
rendszerezni, 
− jelrendszerüket 
ismertetni, 
szerkesztési 
feladatokat elvégezni, 
− különbséget tenni 
metszet és szelvény 
között, 
− alkatrészt összetett 
metszetben ábrázolni. 
 


 
Méretmegadás elemei, 
mérethálózat felépítése 
Rajzi szabályok 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Bázisméretek, 
szerkesztési és 
technológiai bázisok 
megválasztása, indoklása. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− szabvány szerinti, 
megfelelı 
méretelosztású 
méretezett rajzot 
készíteni, 
− alkalmazni a 
különleges 







 


  


méretmegadások 
szabályait, 
− alkalmazni a 
bázisméreteket, a 
szerkesztési és 
technológiai 
bázisokat. 


 
Alkatrészrajz, mőhelyrajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Alkatrészrajzok készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
méretezett rajzot 
készíteni. 
 


 
Összeállítási rajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Összeállítási rajz 
készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− helyesen értelmezni 
az összeállítási rajz 
fogalmát, 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
összeállítási rajzot 
készíteni. 
 


 


 







 


  


Lemezalakítási módok  
 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: Nem 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Lemezalakítási módok 
74 óra 
 


Statika 
Erırendszerek 
Síkbeli erırendszerek 
Egyensúly fogalma, 
annak biztosítása. 
Az erı és erırendszerek 
fogalma, jelölése, 
jellemzıinek ismerete. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb 
szerkesztések és 
számítási feladatok 
végzése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− egyéb tantárgyakban 
szerzett ismereteiket 
hasznosítani, 
− az erıt ábrázolni, 
összetevıkre bontani, 
erık eredıjét 
meghatározni, 
− az erı nyomatékát 
meghatározni, 
− ismertetni az erı 
jelét, mértékegységeit 
és az eredı erı 
kiszámításának 
módját. 


 Tartók statikája 
Egyszerő és konzolos 
Tartó fogalma.  
A tartó reakció erıinek meghatározása 
számítással. Kötélerı ábra kiszerkesztése. 
Nyíróerı ábra szerkesztése. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kéttámaszú tartók 
reakcióerıit, 
veszélyes 
keresztmetszetét, 
maximális hajlító 
nyomatékát 
meghatározni. 
 







 


  


építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


 Terhelési módok 
Egyszerő igénybevételek 
Húzott és hengerelt 
acélok alkalmazása 
Egyszerőbb 
acélszerkezetek 
Csıszerkezetek elemei 
Csıhajlítási eljárások 
Képlékenyalakítási 
eljárások: 
− kovácsolás és sajtolás 
− hengerlés 
− huzal-, rúd- és 
csıhúzás 
− mélyhúzás. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni és 
ismertetni az 
egyszerő 
igénybevételeket, 
− acélszerkezetek, 
csıszerkezetek 
igénybevételeit 
felismerni, ismertetni, 
− acélcsöveket adott 
sugárral meghajlítani, 
− ismertetni a 
képlékenyalakítás 
lényegét. 


 


 


 


 


 


 


 







 


  


Felületkezelés 


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Felületkezelés 


18 óra 
 


Mechanikus 
felületkezelési módok. 
Tisztítás, elıkészítés 
Simítás, csiszolás 
Festés elıtti 
Felületkezelés. 
Zsírtalanítás. 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Felületkezelési, 
felülettisztítási 
mőveletek alumínium 
vagy acéllemezen. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni az 
alkatrészek felületi 
szennyezıdésének 
típusát, annak 
megfelelıen 
kiválasztani az 
alkalmas eszközt, 
elvégezni a tisztítási 
mőveleteket, 
− önállóan elvégezni a 
felületcsiszolási 
mőveleteket, 
− önállóan elvégezni a 
zsírtalanítást, 
fémtiszta felületet 
kialakítani. 


 


 


 


 


 







 


  


Elırajzolás térben  


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 18  óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Elırajzolás térben  


18 óra 
 


Mérés, ellenırzés 
Mérés eszközei 
Jelölıeszközök. 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium vagy acél 
munkadarabra 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
eszközöket, 
− a minıségi 
követelményeknek 
eleget tenni. 


 
Síkmértani szerkesztések. 
Elırajzolás a térben. 
Térelemek. 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium vagy acél 
munkadarabra. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a szükséges 
elırajzoló-, 
jelölıeszközöket, 
− az elırajzolást 
szakszerően 
elvégezni, 
− a saját munkájukat 
elemezni, korrigálni, 
eredményeket 
ellenırizni, értékelni. 


 


 


 







 


  


Kézi forgácsolási m őveletek 


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Kézi forgácsolási 
mőveletek 


38 óra 
 


Forgácsolás elmélete és 
gyakorlata 
Forgácsolás szerszámai, 
eszközei 
Balesetmentes 
Munkavégzés. 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
Alumínium, ill. acél 
munkadarabok, 
csıdarabok alakítása kézi 
forgácsolással. 
Kézi forgácsoló 
mőveletek igényes 
elsajátítása 
Kézi forgácsoló 
mőveletek gyakorlása. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a 
feladathoz megfelelı 
eszközöket, 
− faragás, vésés, 
főrészelés, reszelés, 
fúrás, süllyesztés 
forgácsolási 
mőveleteket önállóan 
elvégezni, 
− információkat 
értelmezni, 
következtetéseket 
megfogalmazni. 


 


 


 


 


 


 







 


  


Erıhatással történ ı fémipari kötési módok  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Erıhatással történı 
fémipari  kötési módok 


 92 óra 
 


Szilárdságtan 
Igénybevételek (egyszerő 
és összetett) 
Húzó, nyomó 
igénybevétel 
Hajlító igénybevétel 
Nyíró igénybevétel 
Csavaró igénybevétel 
Tartók jellemzı 
igénybevétele 
Veszélyes keresztmetszet 
fogalma, jellemzıi 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− ismertetni a 
feszültség fogalmát, 
csoportosítását, 
− a normális és 
csúsztató 
feszültségek értékét 
meghatározni, 
− méretezési 
feladatokat 
megoldani egyszerő 
igénybevételek 
esetében, 
− ismertetni e 
jellemzık jelölését, 
mértékegységét, 
kiszámításának 
módját, 
− meghatározni a tartó 
veszélyes 
keresztmetszetének 
helyét, 
− ismertetni a 
csavarónyomaték 
jellemzıit, 
kiszámításának 
módját, 







 


  


− kiszámítani a 
szegecsben ébredı 
nyírófeszültséget. 


 
Súrlódás, munka, 
teljesítmény, hatásfok 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− ismertetni a súrlódás, 
az energia, a munka, 
a teljesítmény, a 
hatásfok megjelenési 
formáit, 
kiszámításának 
módját, 
mértékegységét. 


 
Kötések, kötési módok 
Oldható és nem oldható 
kötésmódok 
Csavarkötések 
Szegecskötések 
Kézi menetkészítés 
eszközei 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
Csavarkötés készítése 
Lemezek összekötése 
szegeccsel 
Menetfúrás és 
Menetmetszés. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− ismertetni a kötési 
módokat, 
− felsorolni gyakorlati 
alkalmazásaikat, 
− a kézi menetvágás, 
menetfúrás 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
− csavar- és 
szegecskötés 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
− fogalmakat alkotni közvetlen 
tapasztalatok alapján, 
− a szükséges védıeszközöket 
rendeltetésszerően 
alkalmazni. 
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Szakmai képzés 11-12. évfolyam  


 
A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés 


szakmai követelménymodulj ainak 
azonosítój a megnevezése 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 


0110-06 
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 


feladatok 
0345-06 Gépbeállítási feladatok 
0220-06 Gépészeti kötési feladatok 
0221-06 Gépelemek szerelése 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0346-06 Géplakatos feladatok 


A képzés szerkezete 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés 
idıterve 


1. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
Nyári összefüggô szakmai gyakorlat: 160 óra 
A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók. 
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2. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a 
központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és 
egy osztályfônöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók. 
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áttekint ı táblázat 


 


évfolyamok Össz. Óraszám Heti óraszám  
GÉPLAKATOS  tantárgyak 


11. 12.  11. 12.  


Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


37 
 


37 
1   


Mőszaki dokumentációk 74  74 2   
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 74  74 2   
Gépelemek beállítása 37  37 1   
Gépbeállítás  32 32  1  
Gépészeti kötések elméleti alapjai 74  74 2   
Anyagismeret  32 32  1  
Gépelemek szerelési ismeretei  64 64  2  
Meleg üzemi gyakorlatok  16 16  0,5  
Megmunkálások I.  32 32  1  
Korrózió elleni védekezés  16 16  0,5  
Szerelés  32 32  1  
Üzembe helyezés I.  16 16  0,5  
Geometriai mérések 0  0    


Elmélet 


Mőszaki rajz /szabad sáv terhére/*  64 64  2  


  elmélet összesen:  296 304 600 8 7,5  
Geometriai mérések  64 64    
Anyagok 37  37    
Mőszaki mérések 37  37    


 Elmélet ig. 
gyakorlat 


 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 37 


 
37 


   


  elméletigényes gyakorlat összesen: 121 64 185    
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 114  114    
Gépelemek beállítása  108 108    
Gépbeállítás  48 48    


Gyakorlat 


Gépészeti kötések készítése I. 198  198    
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Szerelési gyakorlatok  80 80    
Meleg üzemi gyakorlatok  18 18    
Megmunkálások I.  80 80    
Szerelés 84  84    
Üzembe helyezés I.  56 56    


az iskola helyi programja        


  gyakorlat összesen:  517 454 971    


  
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári 


szakmai gyakorlat összesen:       
 


  összesen:        
  Nyári szakmai gyakorlat:       


  jelenlegi törvényi óraszám:        
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A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 


követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek  
A tananyagegység 


óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 112/1.0/0111-06 Müszaki dokumentációk 54 0 0 54 
2 112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 18 36 0 54 


3 112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi kisgépes 
alakítása 


54 12 114 180 


4 112/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tüz- és környezetvédelmi 
feladatok 


36 36 0 72 


5 112/1.0/0345-06 Müszaki mérések 0 36 0 36 
6 112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása 36 0 108 144 
7 112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 36 0 54 90 
8 112/1.0/0220-06 Gépészeti kötések elméleti alapjai 72 0 0 72 
9 112/2.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése 0 0 198 198 


10 112/3.0/0220-06 Korrózió elleni védekezés 14 0 14 28 
11 112/1.0/0221-06 Gépelemek szerelési ismeretei 72 0 0 72 
12 112/2.0/0221-06 Szerelési gyakorlatok 0 0 126 126 
13 112/1.0/0225-06 Anyagok 54 36 0 90 
14 112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 0 70 0 70 
15 112/1.0/0346-06 Melegüzemi gyakorlatok 18 0 36 54 
16 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 36 0 142 178 
17 112/3.0/0346-06 Szerelés 28 0 84 112 
18 112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 14 0 56 70 


Mindösszesen óra: 542 226 932 1700 
 


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak 
számítanak, tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell figyelembe venni. 


 
A központi program tananyagegységei 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 


 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 1. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 
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112/1.0/0111-06 
Mőszaki 
dokumentációk szk 112/1.1/0111-06 54 0 0 54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0111-06 


Mőszaki dokumentációk 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
2. szint 
3. szint 
2. szint 


3. szint  


Információforrások kezelése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 
Önálló szakmai munkavégzés 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rajztechnikai alapszabványok 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 
ábrázolás 


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tőrés, illesztés 
Felületi minıség 
Jelképes ábrázolások 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója 
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai 
Rendszerek rajzai 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 2. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0111-06 0 36 0 
112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 


szk 112/2.2/0111-06 18 0 0 
54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0111-06 


Geometriai mérések 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mértékegységek 
Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 
3. szint Egyéb méröeszközök használata 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% 


alkatrész rajz értelmezése 40% 


Csoportos versenyjáték 30% 


Csoportos megbeszélés 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, 
méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel 


méröórával 


Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel 
Szögmérések szinuszvonalzóval 


Külsö kúpok mérése, ellenörzése 
Belsö kúpok mérése, ellenörzése 
Mérés méröhasábokkal 


Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel 


Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése 
digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség 
ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, 
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése 


Mérési dokumentumokat készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0111-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Mérési utasítás 
B típus Mértékegységek 
B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete 
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B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése 
B típus Szögek mérése és ellenOrzése 
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


4. szint Gépipari mérOeszközök használata 


3. szint Egyéb mérOeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


ÁttekintO képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miszaki rajz értelmezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 


Miveletek gyakorlása 20% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú 
mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének 
eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek 
mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük, 


. 
alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 
Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 3. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0111-06 6 0 0 
szk 112/3.2/0111-06 12 0 0 
szk 112/3.3/0111-06 36 0 0 
szk 112/3.4/0111-06 0 12 0 


112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi 
kisgépes alakítása 


szk 112/3.5/0111-06 0 0 114 


180 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0111-06 


Munkabiztonság, minıségvédelem 


 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Minöségbiztosítási alapismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint 
3. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Figyelem összpontosítás 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Szabálykövetés 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% 


rajz értelmezése 30% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 


Utólagos szóbeli beszámoló 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


6 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0111-06 


Anyagjelölések értelmezése 


 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 
megfelelöt 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Szabványhasználati ismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyii fém ötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 


Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 


Szabványos ipari vasötvözetek 


Szabványos könnyii fém ötvözetek 
Szabványos színesfém ötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


3. szint Miiszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Rendszerezö képesség 
Áttekintö képesség 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 


Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése 


Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii  használata 


Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása 


A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság 


A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a 
termelékenységre kifejtett hatása 


A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a 
megfelelö jellegii  mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága 


A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö 
fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a 
minöségre kifejtett hatása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/3.3/0111-06 


Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai 
Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Ipari anyagok egyéb jellemzöi 
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25% 
müszaki rajz értelmezése 25% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25% 
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése 


Az ipari vasötvözetek csoportosítása 


Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira 


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 


Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 
szerint 


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 
és EN szerint 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0111-06 


Elırajzolás 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Síkmértani szerkesztések 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


B típus Elörajzolás 
B típus Képlékenyalakítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3. szint Köznyelvi beszédkészség 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem összpontosítás 


Tervezési képesség 


Körültekintés, elövigyázatosság 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Térlátás 


Kézügyesség 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miiszaki rajz értelmezése 10% 







 


 48 


szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Miiveletek gyakorlása 30% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az elörajzolással szembeni követelmények 


Az elörajzolás lépései 


Az elörajzolás szerszámai, eszközei 


Mérö és ellenörzö eszközök 
A felületszínezés lehetöségei 
A térbeli elörajzolás eszközei 


Az elörajzolás folyamata 


Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai 
Síkbeli és térbeli elörajzolás 
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása 


adott feladat elvégzéséhez 


- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása 


5. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.5/0111-06 


Fémek kézi és kisgépes alakítása 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Egyszerii  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Reszelés, fii részelés, köszörülés 


C típus Élkiképzés 
B típus Haj lítás 
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B típus Nyújtás 
B típus Egyengetés 
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Egyéb méröeszközök használata 
Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem megosztás 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Müveletek gyakorlása 60% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kézi megmunkálási gyakorlatok 
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése 
Alkatrészek illesztése 


3. szint 
3. szint 
5. szint 
5. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 4. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0110-06 0 36 0 


112/1.0/0110-06 


Általános gépészeti 
munka-, baleset-, tőz-
és környezetvédelmi 
feladatok szk 112/1.2/0110-06 36 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.1/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Elsösegélynyújtási ismeretek 
A típus Tüzkár bejelentése 
A típus Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint Elsösegélynyújtás 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Csoportos helyzetgyakorlat 100% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 
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Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Tennivalók vészhelyzetben 


Tazvédelmi elöírások 
Teendök taz esetén 
Tazoltóberendezések használata 


Elsösegélynyújtás 
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére 


Elsösegélyt igánylö helyzetek: 
- az eszméletlenség 


- heveny rosszullétek 


- fájdalommal járó kórképek 


- belgyógyászati balesetek 


- mérgezések 
- sérülések 


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben 


Újraélesztés 


Rendkívüli helyzetek dokumentálása 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/1.2/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait 


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
A típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Környezetvédelmi ismeretek 


Tazvédelmi ismeretek 
Munkabiztonsági ismeretek 


Munkavégzés szabályai 


Elsösegélynyújtási ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Áttekintöképesség 
Figyelemösszpontosítás 


Rendszerezöképesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Szabálykövetés Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20% 
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20% 


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Munkavédelem 


Munkavédelem célja, alapfogalmai 
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények 
Tüzvédelem 


Tüzveszélyes anyagok 
Tüzveszélyességi osztálybasorolás 


Foglalkozás-egészségügy 
Természetvédelem 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A 
védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti 
parkok, védett természeti területek 
A víz 


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális 
szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és 
az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása 


A levegö 
A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és 
hatásaik 


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei 
Technológiai lehetöségek 
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegı. 
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegıtisztaság-védelem. 
A hulladékok 


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, 
lehetıségei. 
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, 
különleges kezelést igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 
Zaj és rezgés 
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. 


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és 
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges 
módjai. 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 5. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0345-06 Mőszaki mérések szk 112/1.1/0345-06 0 36 0 36 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0345-06 


Mőszaki mérések 


 
Hidraulikus méréseket végez 
Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, 
áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis) 
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet 
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására 
Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli 
gondolatcserére, információszerzésre 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Villamos áramköri alapszámítások 
Áramlástani alapszámítások 
Hidraulikai alapok 
Villamos alapok 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Egyéb méröeszközök 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Pontosság 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
D típus 
D típus 
C típus 


1. szint 
4. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% 
Müveletek gyakorlása 50% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása 
Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése 
Adatok számítása, müszaki táblázatok használata 
Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 6. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/2.2/0345-06 0 0 54 
szk 112/2.3/0345-06 18 0 0 


112/2.0/0345-06 
Gépelemek 
beállítása 


szk 112/2.4/0345-06 0 0 54 


144 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei I. 


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Mérési utasítás 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és 
beállításuk 


Müködési jellemzök mérése 
Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
Csöhálózati rajzjelek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Olvasott szöveg megértése 
Fogalmazás írásban 
Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 


B típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, 
üzemeltetésük. 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtások 


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, 
jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése 
Homlokkerekek, fogasléc 
Kúpkerekek 


Csavarkerekek 
Csigahajtás 
Lánchajtás 


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok I. 


 
Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Tengelykapcsolók és beállításuk 
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk 
Tengelyek, csapágyak és beállításuk 
Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
3. szint Gép kezelöszervei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak 
beállítása 


Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, 
különleges) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei II. 


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 
Beállít forgómozgású áthajtómüveket 
Beállít szerszámgép-hajtómüveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk 
A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A típus Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


3. szint Elemi számolási készség 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Figyelemmegosztás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Kezdeményezökészség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 
beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása 


Forgattyús hajtómii  felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Excenter és bütykös mechanizmusok 


Fogaskerekes hajtás 


- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) 


- tengelykapcsolós hajtómiiegység 
- összetett hajtómiivek 


- Meander-rendszerii  hajtómii  


- cserekerekes hajtómiiegység 
- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység 
- csúszóékes hajtómiiegység 


Irányváltók 
- kúpkerekes irányváltó 


- homlokkerekes irányváltó 


- lemezkapcsolós irányváltó 


- elektromos irányváltó 
Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, 
öntvényházak) 


Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, 
fajtái) 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok II. 


 
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 


Beállít forgómozgású áthajtómiiveket 
Beállít szerszámgép-hajtómiiveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Mozgásátalakító elemek és beállításuk 


Áthajtómiivek és beállításuk 


Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk 


Tengelyek, csapágyak és beállításuk 


Vázszerkezetek és beállításuk 


Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok 
Beállító célszerszámok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


B típus 
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3. szint Mennyiségérzék 
4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint 


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 


Figyelem-összpontosítás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtö készség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 







 


 62 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 7. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.2/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.3/0345-06 0 0 38 
szk 112/3.4/0345-06 0 0 8 


112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 


szk 112/3.5/0345-06 0 0 8 


90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0345-06 


Gépbeállítás elmélete I. 


 
Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellOzOk (ventillátorok)) 
Beállít belsOégésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és 
beállításuk 


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi 
Pneumatikai alapok 
Vezérléstechnikai alapok 
HO- és áramlástani alapmérések 
Müködési jellemzOk kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Információforrások kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Felfogóképesség 


B típus
C típus 
B típus 


B típus 


D típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 


Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) milködése, felépítése 


Szivattyúk jellemzö paraméterei 


szállítási nyomás 
térfogatáram 
statikai magasság 
szívómagasság 
nyomómagasság 
szállítómagasság 
szállítómagasság és a nyomás kapcsolata 


- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , 
milködése, felépítése 


A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma 


Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) 


Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása 


Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram) 


Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat 
ütemei) 


Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés) 


Belsöégésil motorok jelleggörbéi 


Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása 
Otto- és Diesel motorok szabályozása 


Villamos gyújtóberendezések 


Diesel-motor izzítóberendezés 


Belsöégésil motorok hiltése 
Olajozási rendszerek 
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2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0345-06 


Gépbeállítás elmélete II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata 
Mértékegységek 
Mőködési jellemzık kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Szabadkézi rajzolás 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Rendszerekben való gondolkodás 
Absztrakt gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Nyelvhelyesség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% 
Írásos elemzések készítése 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
C típus 


3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek 
- Gépi lemezollók 
- Lemezhajlítógépek 
- Sajtók 
Lemezmegmunkáló gépek automatizálása 


Forgácsoló szerszámgépek 
- Esztergák 
- Marógépek 
- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek 
- Fúrógépek 
- Köszörü gépek 
- Finommegmunkáló gépek 
Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0345-06 


Gépek beállítása I. 


 
Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellozok (ventillátorok)) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és 
beállításuk 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méroeszközök 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


B típus 
B típus 


A típus
B típus


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
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Önállóság 
Pontosság 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges 
adatok meghatározása 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0345-06 


Gépek beállítása II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hütö- és kenöanyagok 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Hajtóanyagok 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 
Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Beállít belsö égésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


112/3.5/0345-06 


Gépek beállítása III. 


 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Tüzelöanyagok 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Környezetvédelmi ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


A típus
B típus
A típus
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 







 


 


Tanulói tevékenységformák: 
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Belsıégéső motorok beállítása, mőködéshez szükséges adatok meghatározása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 8. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
elméleti alapjai szk 112/1.1/0220-06 72 0 0 72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0220-06 


Gépészeti kötések elméleti alapjai 


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Korrózióvédelem 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
gépészeti szaktanterem 


Képzési idö: 
72 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük 
Oldható kötések 


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok 
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése 
Csavarozás és szerszámai 


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi 
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai 
A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a 
csavarkötés munkabiztonsági elöírásai 
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása 
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk 
Nemoldható kötések 


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása 
A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési 
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk 
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 


Hegesztés 
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik 
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület 
Az adhézió fogalma 
A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok 
Savas és savmentes dezoxidáló szerek 







 


 71 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 9. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.2/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.3/0220-06 0 0 18 
szk 112/2.4/0220-06 0 0 36 


112/2.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
készítése 


szk 112/2.5/0220-06 0 0 72 


198 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0220-06 


Oldható kötések szerelése 


 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 


kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elıvigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetı magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Irányítási készség 
Irányíthatóság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, 
müveletei 


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei 
müveletei 


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és 
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei 


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0220-06 


Nemoldható kötések készítése 


 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 
kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 







 


 


Tanulói tevékenységformák: 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 
Szabálykövetö magatartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


 


A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek 
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai 
A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 
Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, 
szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások 
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok 
A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0220-06 


Kemény és lágyforrasztás 


 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
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Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése 
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási 
eljárásai 
A forrasztás munkabiztonsági elöírásai 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0220-06 


Gázhegesztés 


 
Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
A gázhegesztés biztonsági ismeretei 
A gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Szabványok használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése 
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5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gázhegesztö berendezések, tartozékok 
Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0220-06 


Kézi ívhegesztés 


 
Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Az ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Szabványok használata 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 


4. szin
t 3. 
szint 


5. szin
t 5. 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési varratjelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete 
Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból 


Varratfajták 
Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai 


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése 
AWI, AFI hegesztés 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 10. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0220-06 14 0 0 
112/3.0/0220-06 


Korrózió elleni 
védekezés szk 112/3.2/0220-06 0 0 14 


28 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0220-06 


A korrózióvédelem alapjai 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintı képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Gépészeti szaktanterem 


Képzési idı: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A korrózió 


A felületek elökészítése 
Nemfémes bevonatok 
Galvánbevonatok 


Mázolás, lakkozás 
Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei 
Tüzi fémbevonatok 


Biztonságtechnika, környezetvédelem 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0220-06 


Korrózióvédelem 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 


Kisüzemi termelöhely 
Képzési idö: 


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A felületek elıkészítése 


Mázolás, lakkozás 







 


 81 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 11. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.2/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.3/0221-06 30 0 0 
szk 112/1.4/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.5/0221-06 8 0 0 


112/1.0/0221-06 
Gépelemek szerelési 
ismeretei 


szk 112/1.6/0221-06 10 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0221-06 


Szerelési dokumentációk 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Szabványhasználati ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


- 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz készítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai 
- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, 


végszerelés, beszabályozás) 
- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma 
- szerelési bázisok 


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, 
hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) 
tartama. 
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése. 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: 


fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok 
Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek 
rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0221-06 


A dokumentumokon alkalmazott jelképek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Szereléshez kapcsolódó jelek  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


83 


Pontosság 
Stabil kéztartás 


Testi erö 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rendszerek rajzai 
- kapcsolási vázlatok 
- villamos rendszerek rajzai 
- építészeti rendszerek rajzai 
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.3/0221-06 


Szakmai számítások 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
Az általános fizikai jellemzök kiszámítása 
A müködési jellemzök kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Mértékegységek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Elemi számolási készség 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


c típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség Hozzárendelt 


társas kompetenciák: Hatékony 
kérdezés készsége 


Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
30 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, 
alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtás 
Fogaskerékhajtás 


Csigahajtás 
Lánchajtás 


Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások 


jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén) 


tengelytávolság meghatározása 


Homlokkerekek 


Kúpkerekek 
Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek 
Siklócsapágyak 


Gördülöcsapágyak 
Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, 
beállításukhoz szükséges számítások 


(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) 
Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, 
jellemzöik,  


beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, 
cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii , Norton) 


Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos) 


Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, 
lengöhimbás hajtómii , excenter és bütykös mechanizmusok 


Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások 
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(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus) 
Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz 
szükséges számítások 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.4/0221-06 


Anyagtulajdonságok 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Villamos tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Technológiai tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 
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5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.5/0221-06 


Felhasznált anyagok 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Vasfémek 
Nemvas fémek 


Többalkotós szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Hajtóanyagok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 
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6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.6/0221-06 


Szereléskor alkalmazott mérések 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Felületi érdesség mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
Keménységmérés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
Szerelö kéziszerszámok 


Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 30% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 
Méröszoba 


Képzési idö: 
10 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás 
során 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
5. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 12. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0221-06 0 0 26 
szk 112/2.2/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.3/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.4/0221-06 0 0 25 


112/2.0/0221-06 
Szerelési 
gyakorlatok 


szk 112/2.5/0221-06 0 0 25 


126 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0221-06 


Hajtások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetı hibákat 


Általános alapmőveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-
ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelı kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenırzıképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


4. szint
4. szint
4. szint 
5. szint 
5. szint


5. szint
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek 
– tisztítása 
– hiba-felvételezés müveletei 
– szerelése 


– cseréje, javítása 
– beállítása, ellenörzése 


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése 
– csigahajtómü szerelése, javítása 
– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése 
Hajtómüvek szerelése, javítása 
- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 
- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0221-06 


Tengelykapcsolók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, 
kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Tengelykapcsolók 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenorzoképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók 
- szerelési terveinek készítése 


- szerelése, hibafelvétele, javítása 
- jellemzo paraméterek mérése, beállítása 
- karbantartása 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 
5. szint 


5. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0221-06 


Mozgásakadályozó elemek szerelése 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, 
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Fékek, mozgásakadályozó elemek 
Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Környezetvédelmi ismeretek 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenorzoképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása 
Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0221-06 


Mozgásátalakítók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, 
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Mozgásátalakító elemek 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Környezetvédelmi ismeretek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0221-06 


Ágyazások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Vázszerkezetek 


Tengelyek és csapágyak 
Mérési utasítás 


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 13. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0225-06 0 36 0 
112/1.0/0225-06 Anyagok 


szk 112/1.2/0225-06 54 0 0 
90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0225-06 


Anyagvizsgálati gyakorlatok 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Anyagvizsgálatok 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint 
3. szint 


3. szi
nt 


4. szi
nt 


Roncsolásos anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
Technológiai vizsgálatok 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 


 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Tapintás 
Megbízhatóság 
Térbeli tájékozódás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Technológiai minták elemzése 10% 
Tesztfeladat megoldása 5% 
Elemzés készítése tapasztalatokról 15% 
Technológiai próbák végzése 40% 
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A képzési helyszín jellege: 
Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban 
Anyagvizsgálati laboratórium 


Képzési idö: 


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása 
Mechanikai anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok 
Hegesztési varratvizsgálat 
Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése 
Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok 
használata 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.2/0225-06 


Anyagismeret 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö 
felhasználási területeik 


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai 
Szabványos ipari vasötvözetek 
Szabványos könnyüfémötvözetek 
Szabványos színesfémötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 


Rendszerezö képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Kézügyesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 
Tesztfeladat megoldása 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10% 


C típus 


C típus 


B típus 
C típus 
C típus 
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A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk 
Milanyagok 
Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) 


oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák) 


A textíliák 


A papír 


A bör 


A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok 
A fémes anyagok 
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása 
Fémek tisztítása és ötvözése. 


Nagytisztaságú fémek elöállítása 
Fémek és ötvözeteik 


A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés 
elmélete 


Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások 


Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése 


A nemesítés 


Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések 


Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) 
alakítás 


Fémek hegesztése, vágása és forrasztása 


Hidegalakítási technológiák 


Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. 


Anyagkiválasztás 
Anyaghibák 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 14. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0225-06 0 50 0 
112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 


szk 112/2.2/0225-06 0 20 0 
70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0225-06 


Geometriai mérési gyakorlatok 


 
Ellenöriz felületi érdességet 
Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
C típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Mechanikai hosszmérések 


Mérés optikai méröeszközökkel 
Mérés idomszerekkel 


Felületi érdesség mérése 
Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 


Gépipari méröeszközök használata 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
Mérési jegyzökönyv készítése 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Stabil kéztartás 
Precizitás 


Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 
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Geometriai mérési gyakorlat 55% 


Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 
Üzemlátogatás üzemi mérOszobában 


Képzési idO: 


50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, 
mérOOrával 


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával 
Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel 
Szögmérések szinuszvonalzOval 
KülsO kúpok mérése, ellenOrzése 
BelsO kúpok mérése, ellenOrzése 
Mérés mérOhasábokkal 


KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése 
digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség 
ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése 


Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség 
ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések 


Mérési dokumentumok készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítOja: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0225-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
EllenOriz felületi érdességet 


Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete 


C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb. 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépipari mérOeszközök használata 


4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


4. szint Milszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt mOdszerkompetenciák: 


RendszerezO képesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Megbízhatóság 
FelelOsségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Írásos elemzések készítése 35% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 


Képzési idO: 
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk 
Miszerhibák 


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata 
Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk 
Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk 
Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 


Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége. 


Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 15. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0346-06 0 0 36 
112/1.0/0346-06 


Melegüzemi 
gyakorlatok szk 112/1.2/0346-06 18 0 0 


54 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok 


 
Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


Hökezelési utasítás 


Vasfémek 
Képlékenyalakítás 
Kovácsolás 
Hökezelés 


Képlékenyakakítás gépei 
Hökezelés biztonsági ismeretei 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Gépipari méröeszközök használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). 
Hökezelések végzése, színrefuttatás 
Keménység ellenörzés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Nemvas-fémek 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Gyártási müveletterv 
Gyártási müveleti utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Felfogóképesség 
Tervezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hıkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 16. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0346-06 36 0 0 
szk 112/2.2/0346-06 0 0 72 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 
szk 112/2.3/0346-06 0 0 70 


178 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0346-06 


Megmunkálási alapismeretek 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Technológiai tulajdonságok 
Általános gépipari technológiai ismeretek 
Általános fizikai jellemzık kiszámítása 
Geometriai méretek kiszámítása 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Forgácsolás munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
3. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Szabadkézi rajzolás 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása 
A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei 
Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö 
megmunkálása esetén 
Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, 
technológiai paramétereinek kiválasztása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok I. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Szabványos fémes szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Kézi- és kisgépes forgácsolás 
Gépi forgácsolás 
Finomfelületi megmunkálás 
Szerszámgépek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elöírások 
Alapmüveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok II. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


Elörajzolás 
Anyagszétválasztás 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Szabványhasználati ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
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Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elıírások 
Alapmőveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 17. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0346-06 28 0 0 
szk 112/3.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/3.3/0346-06 0 0 28 


112/3.0/0346-06 Szerelés 


szk 112/3.4/0346-06 0 0 28 


112 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0346-06 


Szerelési ismeretek 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szereléshez kapcsolódó jelek 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek 
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 


4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Müvelettervek jelképeinek értelmezése 
Elemi számolási készség 
Szerelési családfa értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Fogalmazás írásban 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
28 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 
során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0346-06 


Szerelési gyakorlatok I. 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Fékek, mozgásakadályózó elemek 
Tengelykapcsolók 
Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Mozgásátalakító elemek 
Tengelyek és csapágyak 
Villamos áramköri alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gép kezelöszerveinek kezelése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


5. szint 
4. szint 
4. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0346-06 


Szerelési gyakorlatok II. 


 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Vázszerkezetek 


Hegesztés 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése 
Technológiai emelö- és szállítóberendezések 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Logikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


B típus 
B típus 


B típus 
B típus 
C típus 


C típus 
A típus 
A típus 


4. 
zint 
5. 


zint 
4. szint 
5. szint 
4. szint 
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4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0346-06 


Szerelési gyakorlatok III. 


 
Szerel, javít, karbantart belsoégésii  motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Belso égésii  motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Miiködési jellemzok kiszámítása 
Belso égésii  motorok 
Tüzeloanyagok 
Vezérléstechnikai alapok 


Miiködési jellemzok mérése 
Tiizvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata 


Gép kezeloszerveinek kezelése 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Egyéb méroeszközök használata 


Elemi számolási készség 


Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 


Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
- 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 


Miiveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanmiihely 


Képzési ido: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Belsoégésii  motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) 


C típus 
C típus 


B típus 
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus 


5. szint 
4. szint 


5. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 18. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/4.1/0346-06 14 0 0 
szk 112/4.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/4.3/0346-06 0 0 14 


112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 


szk 112/4.4/0346-06 0 0 14 


70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.1/0346-06 


Üzembehelyezés elmélete 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és 
szállítóberendezéseket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
B típus 


Hidraulikus-rajzjelek 
Pneumatikus-rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Hidraulikai alapok 
Pneumatikai alapok 
Villamos alapok 
Áramlástani alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Müszaki táblázatok kezelése 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Eredményorientáltság 
Következtetési képesség 


4. szint 
1. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idO: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.2/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata I. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és 
szállítóberendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Müködési jellemzOk mérése 
Felületi érdesség mérése és ellenOrzése 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
HO- és áramlástani alapmérések 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.3/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata II. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Hajtóanyagok 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Villamos tulajdonságok 
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
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4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerekben való gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.4/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata III. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Keménységmérés 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Hütö- és kenöanyagok 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Mértékegységek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
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4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


- 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyessé


g Hozzárendelt társas 
kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremt
ı készség 
Közér


thetıség Tanulói 
tevékenységformá
k: 


Mőveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai 


berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 
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Szakmai tankönyvek listája:  


 
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 


66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 
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TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 102 ajánlott 
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Szakmai vizsgák 
 


A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró vizsga 
eredményes letételével 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü szakképzésben 
résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 
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A szakmai vizsga részei: 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0345-06 Gépbeállítási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Gépbeállítás, müködési jellemzök mérése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 120 perc 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek. 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 75% 


2. feladat 25% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0220-06 Gépészeti kötési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Oldható és nemoldható kötések készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 180 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
022 1-06 Gépelemek szerelése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 180 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Hibafelvételi jegyzökönyv készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 60 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 40% 
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6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Anyagvizsgálati mérések 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 60 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 60 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 30% 
2. feladat 70% 


7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0346-06 Géplakatos feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Gépegység szerelése, javítása. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 100% 


A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 10 
6. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 25 


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı 
szempontjai: - 
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10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható elızetes tanulmányok 
A beszámítható elızetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Géplakatos szakképesítés képzéséhez beszámítható elızetes tudás 
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 


 
 


S z a k k é p e s í- t é s Vizsgarész/követelménymodul Vizsgafeladat 


Azonosítója Megnevezése Száma Azonosítója Megnevezése 
Szá
ma Megnevezése 


Idıtarta
ma 


 
Sorrendje 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


1 0110-06 


Általános 
gépészeti munka-, 
baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi 
feladatok 


1 
Elsısegélynyújt
ás, újraélesztés 
/gyakorlati/ 


30 perc 1 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


1 0110-06 


Általános 
gépészeti munka-, 
baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi 
feladatok 


2 


Munka-, 
környezet- és 
tőzvédelmi 
ismeretek 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


2 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


2 
0111-06 


 


Általános 
gépészeti 
technológiai 
feladatok I. 
(szerelı) 


1 


Összetett 
lemezalkatrész 
készítése 
/gyakorlati/ 


240 perc 3 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


2 
0111-06 


 


Általános 
gépészeti 
technológiai 
feladatok I. 
(szerelı) 


2 


Technológiai 
dokumentáció 
készítése 
/írásbeli/ 


120 perc 4 
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31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


3 
0345-06  


 


Gépbeállítási 
feladatok 


 
1 


Gépbeállítás, 
mőködési 
jellemzık 
mérése 
/gyakorlati/ 


120 perc 5 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


3 
0345-06  


 


Gépbeállítási 
feladatok 


 
2 


Gépszerkezetta
ni, 
gépüzemeltetési 
ismeretek 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


6 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


4 
0220-06  


 
Gépészeti kötési 


feladatok 
1 


Oldható és nem 
oldható kötések 


készítése. 
/gyakorlati/ 


180 perc 7 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


4 
0220-06  


 
Gépészeti kötési 


feladatok 
2 


Kötések 
megválasztásán
ak és 
létesítésének 
szempontjai 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


8 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


5 


 
 


0221-06  
 


Gépelemek 
szerelése 


1 


Szerkezeti 
egységek 
szerelése, 
cseréje, 
beállítása 
/gyakorlati/ 


180 perc 9 
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31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


5 
0221-06  


 
Gépelemek 
szerelése 


2 


Hibafelvételi 
jegyzıkönyv 
készítése 
/gyakorlati/ 


60 perc 
 


10 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


6 
0225-06  


 


Általános 
anyagvizsgálatok 


és geometriai 
mérések 


1 


Anyagvizsgálati 
mérések 
/gyakorlati/ 
 


60 perc 
 


11 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


6 
0225-06  


 


Általános 
anyagvizsgálatok 


és geometriai 
mérések 


2 


Összetett méret-
, alak-, 
helyzetellenırz
és 
/gyakorlati/ 


60 perc 
 


12 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


7 
0346-06  


 
Géplakatos 
feladatok 


1 


Gépegység 
szerelése, 
javítása 
 


240 perc 
 


13 


      
Vizsga idı 
összesen: 


23 óra 
45 perc 


 


 
 


 






Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba


2010


HELYI TANTERV


HEGESZTŐ SZAKMACSOPORT


Gépészet


Szakközépiskola (4+2 év)


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00


ÉRVÉNYES: 2010-től


SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS

 A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA

9. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
 72 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
 144 óra

 Elmélet és gyakorlat
 216 óra


10. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
 72 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
 144 óra

 Elmélet és gyakorlat
216 óra


11. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
 216 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
 144 óra

 Elmélet és gyakorlat
 360 óra


12. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
192 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
128 óra

 Elmélet és gyakorlat
 320 óra


GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK


9-12. évfolyam

Célok és feladatok

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.


A Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére.


A tevékenységek sokszínű, tartalmas, aktív magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel az érdeklődést, és tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására.


A tananyag tanításának célja, hogy továbbfejlessze és erősítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanult ismereteket.


Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét.


A gépészet gyakorlatias, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklődését a terület iránt, bizonyítsa be számukra annak gazdasági jelentőségét, fejlődési tendenciáit.


Keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a technológiai és termelési fejlesztő-, tervezőmunka néhány feladatát és módszerét.


Teremtsen alkalmakat, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges, a terület munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez.


Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait. Alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét és a környezettel szembeni felelősségérzetet.


Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.

Ábrázoló geometria(fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletüket, vizuális kultúrájukat. Készítse elő a tanulókat a szakmai tantárgyak tanulásához szükséges ábrázolási ismeretek elsajátítására.(Biztosítson lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére és a tehetség felkutatására.

Az Ipari anyagok és előgyártmányok oktatásának célja, hogy a(tanulók tudják csoportosítani a műszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb anyagokat. Elméleti ismereteik tanulása során, tegyenek szert a szabványok alkalmazására.

A Géprajzi ismeretek tanulása során az ismeretek és tevékenységek rendszerbe szervezése révén fejlődjenek az ábrázolási képességeik. Elméleti ismereteinek tanulása során, valamint az alkatrészrajzok és az egyszerűbb összeállítási rajzok készítése révén ismerjék meg és alkalmazzák helyesen a szabványos előírásokat.

A Geometriai mérések oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat, a mérőeszközöket és helyes használatukat. Az informatikai ismeretek birtokában készítsék el feladataikat.

A Munka-, tűz-, és környezetvédelem fejlessze a(természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálását. A tanulók megértsék az ember és a természet kapcsolatának alapvető összefüggéseit, felismerjék a természet- és környezetvédelem tudományos, műszaki, ökonómiai, jogi lehetőségét, tudatosítsa a természeti és a társadalmi környezet emberi egészséget veszélyeztető hatásait, bemutassa az információs technológiák hatását az emberre. Célja a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmód kialakítása.

A CNC alapismeretek oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a korszerű szerszámgépeket és programozási lehetőségeit.


Az Anyagválasztás elmélete ismertesse meg a tanulókkal az anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságukat. 


Az Anyagvizsgálatok oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat. Eközben szerezzenek gyakorlatot a környezeti hatások okozta terhelésről és az egészségügyi követelményekről.

A Gépészeti alapismeretek tanulása során a tanulók ismerjék meg a legfontosabb statikai és szilárdságtani fogalmakat, méretezési, ellenőrzési elveket, módszereket. Eközben szerezzenek gyakorlatot a szakkönyvek, táblázatok, katalógusok használatában. A tanulók ismerjék meg a gépészeti gyakorlatban leggyakrabban előforduló gépelemek funkcióját, működését, szerkezetét, alkalmazását, méretezését, ellenőrzését. 


Az CAD oktatásának célja, hogy az informatikai készségeket továbbfejlessze a szakmai felhasználási igényeknek megfelelően. A tanulók képesek legyenek a műszaki dokumentációkészítés korszerű elektronikus módszereit és a CAD rajzkészítés alapjait elsajátítani.

A Képlékeny alakítás oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a fémtani fogalmakat, a gépészet területén leggyakrabban alkalmazott anyagok tulajdonságait, valamint felhasználási területüket. Nyerjenek betekintést a fontosabb gyártási, kötési és műanyag feldolgozási technológiákba.


Fejlesztési követelmények

A fejlesztendő kompetenciák


A szaknyelv alkalmazása


Szakmai szöveg megértése


A tanuló legyen képes hallott és olvasott szakmai szöveget megérteni.


Tudja, hogy bizonyos fogalmak eltérő jelentéssel bírnak. 


Legyen képes e különböző jelentéseket értelmezni.


Fogalmak azonosítása, helyes használata


A tanuló legyen képes a fontosabb fogalmakat meghatározás alapján felismerni.


Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat kiválasztani, rendszerezni, használni.


Legyen képes a szakszókincset használni.


Forrás alapján legyen képes fogalmak meghatározására.


Kommunikáció szakmai nyelven


A tanuló legyen képes szakmai nyelvezetű mondanivalóját közérthetően megfogalmazni. 


Legyen képes kapcsolatot teremteni és fenntartani.


Kapcsolatkialakításban kezdeményező legyen.


Források használata és értékelése


Internet használata


Megadott szempontok alapján a tanuló tudjon az internetről információkat gyűjteni adott forrásból, és tudja az információkat saját korábbi ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni, indokolni. 


Legyen képes a forrás szerzőjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni, és azokat a forrás és saját ismeretei alapján indokolni.


Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése


A tanuló legyen képes másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések megállapítására.


Legyen képes bemutatni, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző személyes helyzete.


Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése

A tanuló legyen képes képi források leírására.


Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és indokolni.


Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból


Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő kérdésekre válaszolni.


Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó ábrák alapján szöveges elemzést készíteni.


A tények és feltételezések megkülönböztetése


A tanuló legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni megadott szempontok alapján egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből.


Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő szövegekben megjelenő tények és feltételezések önálló megkülönböztetésére, tudja indokolni állításait.


A problémaközpontú gondolkodás


A probléma felismerése


A tanuló legyen képes a figyelem összpontosítására, a feladat helyes értelmezésére.


Legyen képes az ismeretanyagból a megoldandó probléma kiemelésére.


Esettanulmányokban, példákban ismerje fel a tanult szakmai problémát.


Legyen képes esettanulmányokban és példaesetekben az igények és elvárások megfogalmazására.


A problémamegoldás keresése


A tanuló legyen képes az ok-okozati összefüggések felismerésére.


Tudja felsorolni a megoldási lépéseket.


Legyen képes a megoldások információszükségleteinek meghatározására.


A megfogalmazott problémát tudja többféleképpen megoldani, a változatokat értelmezni.


A különböző megoldások összevetése, előnyök, hátrányok megállapítása.


A problémamegoldás értékelése


A tanuló legyen kreatív, ötletgazdag, rendelkezzen tervezési képességgel, a várható eredményeket tudja megbecsülni, a kapott értékeket elemezni.


Legyen képes a hibaelhárításra problémamegoldással.


Az ismeretanyag differenciálása


Lényegkiemelés


A tanuló legyen képes az ismeretanyag legfontosabb elemeit bemutatni.


Legyen képes a bemutatás terjedelmi (idő) korlátait betartani.


Legyen képes a kritikus gondolkodásra, a lényeges és a kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetésére.


Tudja az információkat szakmailag meghatározott szempontok alapján szétválogatni. 


Legyen képes megfigyelési szempontok kiválasztására.


Különbségek és azonosságok felismerése


A tanuló legyen képes a dolgok közös és eltérő tulajdonságainak megállapítására, felsorolására.


Tudja a hatásokat és a kölcsönhatásokat felismerni, bemutatni.


Legyen képes a tulajdonságokat értékelni különböző szempontok szerint.


Az elvonatkoztatás képessége


A tanuló rendelkezzen egy vizsgálat szempontjából a fontos összefüggéseket mutató elemek felismerésének képességével.


Legyen képes a vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések felismerésére.


Tudjon eseménysorokat bemutatni.


Rendelkezzen a rendszerben való gondolkodással, rendszerező képességgel egy rendszeren belül legyen képes az alrendszerek értelmezésére.


Adatokból tudjon táblázatokat, ábrákat, grafikonokat készíteni.


Legyen képes az ábrákból, grafikonokból adatok felismerésére és egyszerűbb értelmezésére.


Legyen képes a konkrét példákból az általános következtetés megfogalmazására.


Az általános következtetés alapján tudjon konkrét példákat felsorolni.


Legyen képes a tények és törvényszerűségek közötti összefüggések felismerésére.


Digitális kompetenciák


Szövegszerkesztés


A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot.


Tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit.


Tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat.


Részletes feladatleírás alapján legyen képes a hétköznapi életben előforduló szöveges dokumentum előállítására.


Ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél...) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni.


Tudja dokumentumait esztétikus formára hozni.


Tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra.


Tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni.


Táblázatkezelés


A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot.


Tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit.


Legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni.


Legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni.


Tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni.


Tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni.


Információs hálózati szolgáltatások


Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal.


Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni.


Tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni.


Tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni.


Tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni.


Prezentáció (bemutató) és grafika


A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentáció készítő programot.


Tudja használni a rajzoló, valamint prezentáció készítő program lehetőségeit.


Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni.


Tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani.


Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni.


Képekből, szövegekből tudjon bemutató anyagokat létrehozni.


Gyakorlati tevékenységek végzése


Munkavégzés


A tanuló legyen képes feladatait önállóan végezni.


Munkáját szorgalmasan, precízen, felelősségtudattal, megbízhatóan, körültekintéssel, elővigyázatosan végezze.


Képes legyen munkafolyamatokat megszervezni.


Rendelkezzen helyzetfelismeréssel, áttekintő képességgel.


Legyen képes az új ötletek, megoldások kipróbálására.


Ismerje a munka- és egészségvédelmi előírásokat.


Környezettudatosság


A tanulók legyenek tisztában a nyersanyagok és az alapanyagok 


· természeti erőforrásaival, 


· eredetével, 


· a szállítási tényezőkkel, 


· a termelés során keletkező kibocsátások kezelésével és 


· az újrahasznosítás lehetőségeivel.

Színek érzékelése, kezelése


A tanuló legyen képes minél több színárnyalatot megkülönböztetni, a színkülönbségeket észrevenni.


Legyen képes megadott színárnyalatot alapszínekből kikeverni.


A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő, fogalomalkotó gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, az algoritmusalkalmazási, konstrukciós, számítási és rajzképességek, a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességek.


A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá a számítástechnikai eszközök használatához.


Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, szakmai tanulásuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes használatára, írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra. A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá az önálló tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.


Folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el, és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.


A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön és erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődés.


Erősödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének tisztelete.


A tanulók lássák meg a környezet, a technika, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természet- és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást.


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez


Az értékelés és ellenőrzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és módok) egyaránt.


A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. 


Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.


A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:


· Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. 


· Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.


· Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.


· Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról. 


· A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala.


A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása


A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet.


9. évfolyam

Évi óraszám: 72 óra

Belépő tevékenységformák

Műszaki rajz:


Vizuális nyelvi ismeretek alkalmazása.


A látvány vizuális tartalmának, törvényszerűségeinek feltárása.


A vizuális kommunikáció funkciói megfelelő megjelenítési formáinak értelmezése, alkalmazása.


A műszaki ábrázolás legfontosabb területeinek megismerése, vetületi, axonometrikus és metszeti ábrák szerkesztése, készítése. Tárgyak és különböző ábrázolásaik összevetése, elemzése. A műszaki rajzokon alkalmazott jelölések ismerete, összevetése jelentésükkel.


A műszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése.


Szabadkézi felvételi vázlatok készítése.


Műszaki rajz: 72 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Alapfogalmak

		A műszaki rajz feladata.
Rajzeszközök és alkalmazásuk.
Rajzi szabványok (vonalak, feliratmező, méretmegadás stb.).
Síkmértani szerkesztések.


Szabványos méretarányok.


Műveletek síkelemekkel (szerkesztés és derékszögű vonalzókkal való rajzolás).


Csavarvonal szerkesztése és az evolvens származtatása.

		Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.


Probléma felismerése.


A problémamegoldás keresése.



		Térmértan

		Térelemek: pont, egyenes, sík.
Térelemek kölcsönös helyzete.
Egyenes valódi hossza.
Egyszerűbb síklapú testek és származtatásuk.
Forgástestek és származtatásuk.

		Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.



		Ábrázolási módok

		Vetületi ábrázolás.
Egy képsíkos ábrázolás.
A második képsík.
A képsíkrendszer, a képsíkok egybeforgatása.
Térelemek ábrázolása.


Pont és egyenes illeszkedése.
Különleges helyzetű egyenesek.
Egyenesek kölcsönös helyzete, a láthatóság.
Különböző helyzetű sík ábrázolása.
Perspektivikus és axonometrikus ábrázolás.
Testek csonkítása, síkmetszés, palástkiterítés.
Rekonstrukció.
Áthatási görbék szerkesztése.

		Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.

Probléma felismerése.

A problémamegoldás keresése.



		Géprajzi ismeretek

		Géprajzi alapfogalmak.


 A mérőeszközök szerepe a vázlatkészítésben.


Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

		Szakmai szöveg megértése.

Kommunikáció szakmai nyelven.

Lényegkiemelés.

Különbségek és azonosságok felismerése.







Továbbhaladás feltételei

Műszaki rajz 


A tanulók ismerjék a műszaki ábrázolás legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges térszemléleti alapokkal.


Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás szabályait.


Legyenek képesek az egyszerűbb tárgyak, valamint ezek vetületi és axonometrikus ábrái között az összefüggések megtalálására, egyeztetésére.


Ismerjék és helyesen használják a műszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket.


10. évfolyam

Évi óraszám: 72 óra

Belépő tevékenységformák


Géprajzi ismeretek 


A műszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése.


Szabadkézi felvételi vázlatok készítése.


A géprajzszabványok megismerése, alkalmazása, tűrés- és illesztés táblázatok használata.


Géprajzok és más műszaki területek rajzdokumentációinak elemzése, értelmezése.


A géprajzhoz szükséges számítások végzése.

Geometriai mérések


A tanulók tudják csoportosítani a mérési eljárásokat.


A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása.


Egészségügyi ismeretek alkalmazása.


A tanulók tudják csoportosítani az anyagvizsgáló eljárásokat.


Környezeti tényezők hatása.


Géprajzi ismeretek: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Géprajzi alapismeretek




		Géprajzi alapfogalmak. 


Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 


Tűrés, illesztés. 


Felületi minőség. 


Jelképes ábrázolások. 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése. Alkatrészrajzok elemzési szempontjai, fémszerkezetek rajzai. 


A gépészeti technológiai dokumentumok tartalmi és formai sajátosságai. 


A dokumentáció készítésének, alkalmazásának, megőrzésének szabályai, eljárási rendje.

		Szakmai szöveg megértése.

Kommunikáció szakmai nyelven.

Lényegkiemelés.

Különbségek és azonosságok felismerése.

Az elvonatkoztatás képessége.

Környezettudatosság.





Geometriai mérések: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Geometriai mérések




		Mérési rendszerek. 


Mértékegység-rendszerek. 


A hosszúságmérések alapelve. 


Mérési bázis. 


A hossz- és szögméréseknél fellépő jellegzetes hibák. 


A mérési eredmény bizonytalansága (mérési bizonytalanság). 


Az eredő mérési bizonytalanság kiszámítása. 


A mérési feladathoz illeszkedő mérőeszközök kiválasztásának szempontjai. 


Mechanikai hosszmérő eszközök jellemzői (mérőhasábok, tolómérő, mikrométer, indikátorok).

Optikai hosszmérő eszközök jellemzői, villamos elven működő hosszmérő eszközök. 


Szögmérő eszközök. 


Kúposság mérése. 


Tűrés, illesztés alapfogalmai, idomszerek jellemzői. 


A felületi érdesség és mérése. 


Alak és helyzettűrés, alak és helyzetellenőrzés. 


Mérési jegyzőkönyv tartalma, felépítése.

Az SPC helye és szerepe a mérési folyamatokban.

		A probléma felismerése


A problémamegoldás keresése


A problémamegoldás értékelése


Az elvonatkoztatás képessége


Környezettudatosság






		Anyagvizsgálatok




		Az anyagvizsgáló eljárások csoportosítása cél és módszer szerint.

Fizikai vizsgálatok (viszkozitás értelmezése, mérési eljárásai, eszközei, sűrűségmérés). 


A kémiai vizsgálatok fajtái, a mérések elve, mintavétel. 


A mechanikai vizsgálatok elméleti alapjai, a vizsgálatra vonatkozó szabványelőírások (gép, próbadarab, szakítódiagram elemzése stb.), ReH; ReL; Rm; A10, illetve A80, a hengeres próbatestnél Z, a finomlemez próbatestnél r, n értékének meghatározása. 


Az ütőmű, a próbatest, az ütőmunka megadása, a kritikus átmenet értelmezése. 


Keménységmérések elve, módszerei. Hibakereső vizsgálatok (szemrevételezés, penetrációs, mágneses, örvényáramos repedésvizsgálat, ultrahangos, radiográfiai vizsgálatok) elve.

		A probléma felismerése


A problémamegoldás keresése


A problémamegoldás értékelése


Az elvonatkoztatás képessége


Környezettudatosság


Források használata





A továbbhaladás feltételei


Géprajzi ismeretek


A tanulók ismerjék a géprajzi ismeretek legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges alapokkal.


Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás szabályait.


Legyenek képesek az egyszerűbb tárgyak, valamint alkatrészek között az összefüggések megtalálására, egyeztetésére.


Ismerjék és helyesen használják a műszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket.

Geometriai mérések

A tanulók jegyzőkönyv és más önálló szakmai munkáiknak az eredményeit írásos formában rögzítsék és adják be értékelésre.


Meghatározott témákból rajzi, számításos, elemzési feladatok dokumentált megoldása és beadása jegyzőkönyv formában és számítástechnikai úton.


11. évfolyam

Évi óraszám: 216 óra

Belépő tevékenységformák

CNC alapismeretek:


A tanulók tudják csoportosítani a műszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb gépeket, berendezéseket.


Ismerjék az informatika adta lehetőségeket.


Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat.


Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására.

Anyagválasztás elmélet:


A tanulók tudják csoportosítani a műszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb anyagokat.


Ismerjék az alapvető fémes és nemfémes anyagok tulajdonságait és jellemző felhasználási területeit.


Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, írásos, képi és elektronikus ismeretforrások felhasználásával.


Beadásra szánt rajzfeladatok, számítási jegyzőkönyvek, beszámolók készítése.

Gépészeti alapismeretek:


A fizikában, matematikában tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése.


Számítások végzése, geometriai szerkesztő eljárások alkalmazása tanári irányítással és segédletek felhasználásával önállóan, statikai és szilárdságtani témákban.


Rajzvázlatok készítése statikai és szilárdságtani számítások folyamán.

CAD ismeretek:


Az iskolában rendszeresített CAD rendszer használata.


A gépészeti tervezési folyamat menetének megismerése.


Komplex feladatmegoldás számítógéppel.


Szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftverek használata.


Adatbázis-kezelő szoftver használata.



CNC  alapismeretek: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CNC gépek felépítése, kezelése

		A tantárgy tartalma, követelmények.

A tananyagegység ismertesse meg a számjegyvezérlésű gépek programozásának alapjait. 


Az alábbi feladatokat kell végrehajtani: 

– ismertetni a gépiparban alkalmazott NC-CNC vezérlések programozásának általános szabályait – ismertetni a kontúrleírás lehetőségeit 


A tananyagegység témakörei: 


NC-CNC-technika 


Geometriai információk meghatározása 


CNC-programozás 


Méretmegadási módok:


– abszolút


– növekményes (inkrementális) 


A CNC-gépek koordináta-rendszerei


– a koordinátarendszer helyzete a jellegzetes szerszámgépeken 


A CNC-gépek jellegzetes pontjai


– Nullpontfelvétel, nullponteltolás 


Szerszámkorrekció

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Az ismeretanyag differenciálása





Anyagválasztás elmélet: 72 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Anyagjelölések értelmezése

		Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése. 


Az ipari vasötvözetek csoportosítása. 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. 


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 


A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 


Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. 

A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. 


Az ón, ólom és a horgany ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. 


Anyagkiválasztás.

Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai). 


Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai. 


Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból. 


A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások.

		Fogalmak azonosítása, helyes használata


Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése


Környezettudatosság


A probléma felismerése


A problémamegoldás keresése


A problémamegoldás értékelése






		Anyagválasztás elméleti alapjai




		A tananyagelem elsajátítását célszerű az alábbi témakörök köré csoportosítani – a gépiparban felhasznált anyagok csoportosítása – metallográfiai alapismeretek – vasötvözetek – nemvas fémek és ötvözeteik – hőkezelés – segédanyagok. 


Alapos elsajátítása nélkülözhetetlen – a gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai tulajdonságokat biztosító előgyártmány, - a gyártáshoz szükséges szerszám anyagminőségének helyes megválasztásához, - az anyag mechanikai és technológiai tulajdonságai (keménység, kopásállóság, egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret, szemcseszerkezet) célirányos megváltoztatásához szükséges hőkezelési technológia, - a legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiválasztásához a leglényegesebb szempont az összefüggések megmutatása, amellyel a tanulói aktivitás is növelhető. 


Erősítsük a többi – elsősorban a műszaki és a természettudományos, valamint gyakorlati tantárgyakkal való koncentrációt a metallográfiai alapismereteknél – az általános jellemzők fontosak, amelyeket ismerni és alkalmazni kell a további témáknál, valamint a többi szakmai tárgynál is – az izotermás és a folyamatos hűtésű C-görbéket az Fe-Fe3C állapotábrából


vezessük le.


Fektessünk megfelelő hangsúlyt az Fe-Fe3C állapotábra, valamint a szövetdiagram megértetésére.


A vasötvözeteknél az érvényes szabványos jelölést kell alkalmazni, azonban célszerű a régebbi szabványjelöléseket is megismertetni.


A témakör tanításakor a metallográfiai alapismeretekben tanultakra kell támaszkodni (Pl. milyen ötvöző anyagot tartalmazzon a melegszilárd acél; mely ötvözők növelik az acél korrózióállóságát; melyik ötvöző anyag hatására lesz az acél finomszemcsés stb.).

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Az ismeretanyag differenciálása





Gépészeti alapismeretek:72 óra

		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Statikai alapfogalmak, síkbeli erőrendszerek

		A statika alaptételei.
A közös pontban metsződő és párhuzamos erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és szerkesztéssel.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Síkbeli egyensúlyi szerkezetek, tartók vizsgálata

		A kényszerek fajtái és jellemzőik.
Három erő egyensúlya szerkesztéssel és számítással.


Síkbeli erők eredője és egyensúlya számítással és szerkesztéssel.


A megoszló erőrendszer.


Megoszló erőrendszer eredője.


Koncentrált erőkkel, megoszló erőrendszerrel és vegyes terhelés terhelt tartók vizsgálata:


a terhelés koncentrált erőkből áll és a tartó szimmetria tengelyére merőleges.


A nyomatéki ábra szerkesztésének menete:


a terhelés koncentrált erőkből áll és a tartó szimmetria tengelyére merőleges.


Egyik végén befogott tartók vizsgálata.


Megoszló terhelés.


Végezzen számításokat a maximális hajlítónyomaték és nyíróerő meghatározására.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Igénybevételek, síkidomok keresztmetszeti jellemzői

		 Síkidomok (keresztmetszetek) elsőrendű vagy statikai nyomatéka.
Az igénybevételek fogalma.


Feszültségeloszlás a terhelt keresztmetszet mentén különféle igénybevételek esetében.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Egyszerű igénybevételek

		Egyszerű alkatrészek szilárdsági méretezése, méretellenőrzése és a megfelelő anyagminőség megválasztása.


Végezzen számításokat és ellenőrizze megadott adatok alapján egy húzó igénybevétellel terhelt állandó keresztmetszetű rúd szilárdságilag szükséges keresztmetszetét, átmérőjét.


Végezzen számításokat a megadott adatokkal gépszerkezeti elemen létrejövő felületi nyomásra, illetve palástnyomásra, majd ellenőrizze a gépszerkezeti elemet.


Egyszerű tartókon a hajlító


igénybevételkor elvégezhető méretezés, ellenőrzés és terhelhetőség


meghatározása.


A másodrendű nyomatékot


és a keresztmetszeti tényezőt kör és


téglalap valamint körgyűrű keresztmetszeteknél.


A csavaró igénybevételkor elvégezhető ellenőrzés.


A csavarónyomaték kiszámítása az erő és erőkar, illetve az átvitt nyomaték esetében.


Definiálja a poláris másodrendű


nyomatékot.


A poláris másodrendű nyomaték és a keresztmetszeti tényező kör keresztmetszetnél.


Végezzen ellenőrzést.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Összetett igénybevételek

		Az anyagban ébredő eredő feszültség meghatározása.
A gyakorlatban gyakran előforduló összetett igénybevételű gépalkatrészek méretezésének elve és méretellenőrzésének alapjai.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés








CAD ismeretek: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CAD programok




		A  CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok .


CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél.


Keret és szövegmező készítése. 


A méretmegadás alapjai.


CAD program segítségével rajzdokumentációk készítése, síkbeli rajz 


Különféle rajzdokumentációk készítése CAD programmal.

Áttekintés a műszaki felhasználásról.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Digitális kompetencia


Képi források megadott szempont szerinti értelmezése


Probléma felismerése








A továbbhaladás feltételei

Anyagválasztás elmélet:


A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint.

Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történő kiválasztás.


Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata.


Hőkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, műanyag-feldolgozás megismerése.

Gépészeti alapismeretek:


A tanulók tudják meghatározni szerkesztéssel és számítással a kéttámaszú és az egyik végén befogott tartók reakcióerőit, veszélyes keresztmetszetét és a maximális hajlítónyomaték nagyságát koncentrált erők, megoszló erőrendszer és vegyes terhelés esetében.


Legyenek képesek egyszerűbb méretezési feladatokat megoldani, méretellenőrzést elvégezni egyszerű és összetett igénybevételek esetén.

CAD ismeretek:


A tanulók középiskolai szintű gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg táblázatkezelő, szövegszerkesztő program használatával.


A tanulók középiskolai szintű gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg CAD-program használatával.


Képesek egyszerűbb alkatrészrajzokat készíteni.

12. évfolyam

Évi óraszám: 192 óra

Belépő tevékenységformák

Munka-, tűz-, és környezetvédelem:


A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása.


Környezeti tényezők műszeres mérése (pl. zajmérés, pH-mérés).


Esettanulmányok készítése iskolában, lakóhelyen.


Munkahely tesztelése ergonómiai szempontból.


Tűzvédelem a munkahelyeken.

Gépészeti kötések


A jellegzetes gépelemek rajzvázlatainak elkészítése másolással, majd önállóan.


A gépelemek rajzainak készítésekor a géprajz szabványos előírásainak alkalmazása, az ismeretek szintetizálása.


A fontosabb gépelemszabványok megismerése tanári bemutatás során.


Gépelemekre vonatkozó, alapvető geometriai és szilárdsági számítások végzése.


Bemutatott valós gépelemek tanulmányozása, elemzése.


Csapágy-, gépelem- és egyéb katalógusok megismerése, katalógusból történő elemkiválasztás.

Képlékeny alakítás


A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint.


Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történő kiválasztás.


Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata.


Hőkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, műanyag-feldolgozás megismerése.


Munka-, tűz-, és környezetvédelem: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Munka-, baleset- és tűzvédelmi ismeretek




		Munkavédelem. 


Munkavédelem célja, alapfogalmai. 


Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései. 


Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 


Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények. 


Tűzvédelem. 


Tűzveszélyes anyagok. 


Tűzveszélyességi osztályba sorolás.

Foglalkozás-egészségügy. 


Elsősegélynyújtás.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés.

Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság.



		Környezetvédelmi ismeretek




		Természetvédelem. 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. 


A természetvédelmi jogszabályok. 


A védelem jelentősége.


Nemzetközi szervezetek és egyezmények. 


Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek. 


A víz.


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. 


Az ivóvíz minősége. 


Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése. 


A vízszennyezés. 


A hőszennyezés. 


A közműolló. 


A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. 


A vízminőség-védelem szabályozása. 


A levegő. 


A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. 


Légszennyező gázok és hatásaik. 


Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. 


Technológiai lehetőségek. 


A leválasztó berendezések típusai.


Az ólomszennyezés. 


A szmog és a városi levegő. 


Gazdasági és egészségügyi károk. 


A levegőtisztaság-védelem. 


A hulladékok. 


A települési és a termelési hulladék. 


A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei - égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. 


Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 


Zaj és rezgés. 

A hang és a rezgés fogalma. 

A bel-skála. 

A zaj élettani hatásai. 

A zajszennyezés keletkezése. 


A környezeti rezgések keletkezése. 


A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. 


Az ipari és a városi zajszennyezés. 

A védekezés lehetséges módjai.

		A probléma felismerése.

A problémamegoldás keresése.

A problémamegoldás értékelése.

Az elvonatkoztatás képessége.

Környezettudatosság.

Források használata.





Gépészeti kötések: 64 óra


		Témakörök

		Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Gépészeti kötések elméleti alapjai




		A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük.


Oldható kötések 


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok. 


Csavarkötésnél az önzárás.

Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése. 


Csavarozás és szerszámai. Csavarbiztosítási eljárások jellemzői. Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása. A csavarkötés méretezési és ellenőrzési eljárásai.


Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk. 


Ékkötés méretezése és ellenőrzése.


A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei. 


Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk. 


Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések. 


Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe. 


Az adhézió fogalma.


A palástnyomás zsugorkötésnél.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata


Az ismeretanyag differenciálása






		Rugók és lengéscsillapítók

		Jellemezze és vázolja fel a jellegzetes rugótípusokat.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata


Az ismeretanyag differenciálása



		Csövek, csőszerelvények

		Számítsa ki a térfogatáram, illetve a tömegáram és az áramlási sebesség ismeretében a szükséges névleges átmérőjű cső átmérőjét, és a szabványból válassza ki a szabványos méretét. 


A kötés ellenőrzése.


A folyadékok áramlása csővezetékekben.

		



		Tengelyek, csapágyazások




		Mutassa be szilárdsági számításokkal a tengely egyes keresztmetszeti méreteinek meghatározását.

		



		Tengelykapcsolók és fékek

		Ismertesse az alábbi tengelykapcsoló


csoportokból egy-egy típusnak a működését: merev tengelykapcsolók (tárcsás, tokos, héjas), rugalmas tengelykapcsolók (bőr- és gumidugós, acéltűs, acélszalagos), kiegyenlítő tengely-kapcsolók, súrlódó tengelykapcsolók (súrlódó tárcsás, lemezes, kúpos), önműködő tengely-kapcsolók (biztonsági, indító, szabadonfutó).


Számítsa ki a legfontosabb működési jellemzőket.

		



		Hajtások

		Ismertesse a különböző súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások nyomatékátszármaztató elemeinek anyagát, igénybevételét, méretezési elvét, az áttételt befolyásoló geometriai jellemzőit.


Az elemi evolvens fogaskerekek geometriai méreteinek számítása.


A kúpkerék hajtás.


Számítsa ki a legfontosabb működési jellemzőket.

		



		Hajtóművek

		Ismertesse a hajtóművek funkcióit, csoportosításukat.


Mutassa be egy jellegzetes hajtóműtípus működését.


A mechanizmusok alaptörvényeit.


A forgattyús és a kulisszás mechanizmus.

		





Képlékeny alakítás: 96 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Forgácsoló megmunkálások

		A forgácsoló megmunkálások alapfogalmai! (esztergálás, fúrás, marás, darabolás, köszörülés stb.)


Öntési eljárások (alkalmazási terület, alkalmazott minta, forma jellege, forma anyaga, formázás módja).


Jellemző öntvényhibák, az öntvénygyártás balesetvédelmi előírásai.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata 



		Képlékeny alakítás előgyártmány gyártás

		Kovácsolás (képlékenység, alakítási szilárdság, alkalmazott anyagok fő tulajdonságai, az alakítás hatása az anyag szerkezetére, kovácsoló eljárások szerszámai, műveletei, gépei, berendezései, segédanyagai, balesetvédelmi előírásai). 


Képlékeny cső- és rúdgyártó eljárások, hengerlés szerszámai, gépei, berendezései, felhasznált anyagai, segédanyagai, balesetvédelmi előírásai.


A porkohászat felhasználási területei, a porkohászat technológiája.


A gépipar területén alkalmazott forgácsnélküli alakító eljárások jellemzői és alkalmazási területei.


A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési szempontjai.


A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, biztonságtechnikai követelmények, az előforduló hibák és okaik, a technológiai jellemzők hatása - vágóműveletek (ollók, kivágás, lyukasztás stb.) - a hideg képlékenyalakítás alapjai - hajlító műveletek - mélyhúzás - hidegfolyatás - egyéb képlékenyalakító műveletek (egyengetés, göngyölítés, peremezés, bordanyomás, fémnyomás, görgőzés stb.).

		



		Előgyártmány és képlékeny alakítási tervezési gyakorlat

		Számítási és tervezési gyakorlatok.


Öntvényrajz készítése (ráhagyások, a minta, a forma és a mag, osztósík, zsugorméret értelmezése). 

Kovácsdarab-szerkesztési előírások a felhasználás, a gyártás és a szerszámozás szempontjából, kovácsrajz készítése.


Lemezek darabolása ollóval (az ollók típusai, az erőszükséglet meghatározása, elérhető pontosság, ráhagyás ollóval történő daraboláshoz).


Kivágó-lyukasztó szerszám.


Kivágás-lyukasztás (a vágás folyamata, a vágott felület minősége).


A szerszámok általános felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az egyszerre végzett műveletek szerint, az elérhető pontosság).


Az optimális vágórés, a szerszámelemek tűrése, gazdaságos anyagfelhasználás, sávterv, a szerszám nyomásközéppontja. A kivágás, lyukasztás erő-, munka-, teljesítményszükséglete.


Kenőanyag szerepe, fajtái.


Egyéb vágási műveletek, pontossági vágás, különleges vágószerszámok.


A hajlítás (az anyag feszültségi és alakváltozási állapota, a semleges réteg, a hajlítás sugara).


Az anyag rugózása, a kiindulási lemezméret meghatározása, hajlítószerszámok).


A hajlítás erő-, munka-, teljesítményszükségletének meghatározása.


Mélyhúzás. 

Az anyag feszültségi és alakváltozási állapota, az alakváltozás mértéke.

A húzási fokozat, a húzások számának meghatározása, húzóműveletek közötti hőkezelés.


Ráncosodás és megakadályozása.


Teríték meghatározása (forgástest alakú munkadarab terítékének meghatározása számítással, szerkesztéssel, a teríték méreteinek kiigazítása a ráhagyásokkal). A húzóerő, munka és teljesítményszükséglet meghatározása. A mélyhúzó szerszámok (ráncfogó nélküli szerszámok, ráncfogós szerszámok, ráncfogó típusok, sorozatszerszámok, kombinált szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a húzórés, az alakadó elemek gyártási tűrése és kivitele).

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata





A továbbhaladás feltételei

Munka-, tűz-, és környezetvédelem:


A tanulók képesek legyenek a biztonságos munkavégzésre.


Ismerjék és tudják használni a tűzvédelmi eszközöket.


Elvégeznek egyszerűbb ergonómiai méréseket, rendszerezni tudják az alapvető ergonómiai ismereteiket.

Gépészeti kötések


A tanulók legyenek képesek rajzvázlatokkal bemutatni a tananyagban felsorolt gépelemek közül egy-egy típust, elmagyarázni működésüket.


Tudják elvégezni gépelemek legalapvetőbb geometriai és szilárdsági méretezését, ellenőrzését.


Legyenek képesek a szabványok rendszeréből kikeresni az adott feladathoz kapcsolódó érvényes szabványokat.


Képlékeny alakítás


Anyagmintákon, tárgyakon ismerjék fel és legyenek képesek rendszerezni a gépészetben általánosan használt fémeket, ötvözeteket, tudjanak példát hozni ezek alkalmazására, helyesen használják a fémtani fogalmakat.

Tárgyakon, mintákon ismerjék fel a különböző gyártási eljárások (képlékeny alakítás, műanyag-feldolgozás, a forrasztás és a hegesztés, a hőkezelés, az öntési és a porkohászati eljárás) alkalmazását, ismerjék azok elvi lényegét.

GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK


9-12. évfolyam

Célok és feladatok

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.


A Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát.


A gépészeti munkaműveletek gyakorlati, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával felkelti a tanulók érdeklődését a szakmacsoport iránt, bebizonyítva számukra a gépészet gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét, távlatait.


Teremtsen alkalmakat, lehetőségeket, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges képességek, készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez.


Mutassa be a szakmacsoport szakképesítéseiben dolgozók tevékenységét, a munkakörök sokszínűségét. Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.


Neveljen a körültekintő, pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a tudatos, felelősségteljes szakmai magatartásra.


A Fémipari alapgyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók géprajzi elméleti ismereteik alapján konkrét rajzi megoldásokat alkalmazva, azokat gyakorolva, megbízható tudást szerezzenek.


A Kézi forgácsolási gyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók tudják megválasztani a feladat végrehajtásához szükséges szerszámokat, készülékeket.

A Gépipari mérőeszközök tanításának célja a gépiparban használatos eszközök megismertetése és kiválasztása.

Az Elsősegélynyújtás tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék az előforduló főbb sérüléseket és helyesen válasszák meg a segítségnyújtás lehetőségét.


A Gépi forgácsolási alapgyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a gépipari forgácsolási módokról, a munka szakszerű és balesetmentes végrehajtásáról, az anyagok felhasználásáról, a szerszámok, gépek, mérő- és ellenőrző eszközök, berendezések szakszerű kezeléséről, karbantartásáról.

Az Alkalmazott informatika tanításának célja, hogy a tanulók tudják helyesen használni a számítástechnikai ismereteiket.


A nem oldható kötések gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók önállóan is tudják alkalmazni a hegesztési alapműveleteket és eközben szakszerűen használják a szükséges berendezéseket.(Helyesen értelmezzék a munkavégzésre vonatkozó előírásokat.

A Műszaki mérés oktatásának célja, hogy a tanulók végezzenek gyakrabban alkalmazott geometriai méréseket és anyagvizsgálati eljárásokat, használják ezeknek eszközeit.


A CAD ismeretek tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert és tudjanak szabványos alkatrészrajzokat készíteni.

A Pneumatikai szerelés gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt.

Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére.

A CNC-program készítése során a tanulók helyesen alkalmazzák a tanult ismereteket, tudjanak egyszerű alkatrészeket készíteni.


A Szerelési gyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a szakmacsoportra általánosan jellemző szerelési gyakorlati ismeretek szakszerű és balesetmentes végrehajtásának gyakorlatát, ezzel elősegítve a későbbi, szakmaorientált gyakorlatok elsajátítását.

Fejlesztési követelmények

A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, az algoritmusalkalmazási és a rajzi képességek.


Gyakorlati munkavégzésük során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés szabályait, fejlődjék ki a veszélyérzetük, különösen az elektromos és a gépi munkakörnyezetben.


A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá megfigyeléseik jegyzőkönyvben vagy naplóban való rögzítéséhez, az eredmények értelmezéséhez, a szakirodalom használatához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések balesetmentes kezeléséhez.


A tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a produktív, átgondolt, körültekintő és biztonságos munkavégzéshez, az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.


A gyakorlati tevékenység végzése során alakuljon ki bennük kötelességtudat, felelősségérzet, a társakra is figyelő, segítőkész magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete.


A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.


A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődésük.


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez


Az értékelés és ellenőrzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és módok) egyaránt.


A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. 


Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.


A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:


· Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. 


· Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.


·  Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.


· Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról. 


· A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala.


A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása


A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet.

9. évfolyam

Évi óraszám: 144 óra

Belépő tevékenységformák


Gépipari mérőeszközök


A gépiparban használatos eszközök ismertetése és kiválasztása.


A tanulók tudják helyesen megválasztani a szükséges mérőeszközöket.


Feladatuk megoldásakor tartsák be a munkavégzés szabályait.

Fémipari alapgyakorlatok


A tanulók szerezzenek biztos gyakorlatot a szerkesztő rajzolás eszközeinek kezelésében, és ábrázolási alapismereteiket felhasználva készítsenek szépen kivitelezett műszaki ábrákat.


Válasszák meg helyesen a mérőeszközöket.


Gyakorlati munkájuk során használják fel a munkavégzés szabályainak előírásait.

Elsősegélynyújtás


Ismerjék a tanulók az előforduló főbb sérüléseket.


Helyesen válasszák meg a segítségnyújtás lehetőségét.


Használják a megszerzett elméleti tudásukat.

Műszaki rajz gyakorlat


A tanulóknak kellő gyakorlat biztosítása a rajzeszközök helyes használatához.


Vetületi és metszeti ábrák szerkesztése a szabályok betartásával.


A műszaki rajzokon használt jelölések ismerete.


Gépipari mérőeszközök: 48 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Mérőeszközök

		A gépiparban használatos mérőeszközök felhasználása a gyakorlatban.


Mérőeszközök jellemzése.


Mérési feladatok, az eredmények kiértékelése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Fémipari alapgyakorlatok: 48 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Fémipari alapgyakorlatok




		Az előrajzolással szembeni követelmények.


Az előrajzolás lépései a munkadarab ellenőrzése a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása, a felrajzolandó felület festése, színezése, a rajzoló- és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése, előrajzolás, ellenőrzés.


Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli előrajzolás.


A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.


Alkatrészek illesztése:
- illesztés reszeléssel


- hántoló szerszámok, eszközök


- lemezalkatrész készítése


- sík és ívelt felületek hántolása


- a dörzsárazás szerszámai és művelete


- tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése


- illesztés dörzsárazással


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek


- illesztés csiszolással


- oldható kötések készítése, szerelése


- komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok


- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez


- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Elsősegélynyújtás: 12 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Az elsősegélynyújtás gyakorlati ismeretei.

		Az elsősegélynyújtás feladata.


Sérülések ellátása.


Villamosság okozta sérülések.


Újraélesztés.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Műszaki rajz gyakorlat: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Kompetenciák



		A rajzi alapismeretek alkalmazása

		Síkmértani, térmértani és vetületi ábrázolás.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság.





A továbbhaladás feltételei

Gépipari mérőeszközök


A tanulók ismerjék és tudják használni a mérőeszközöket.


Helyesen értelmezzék az eredményeket.

Fémipari alapgyakorlatok


A tanulók tudják a rajzos dokumentációkat értelmezni és a kapcsolódó szabványokból az érvényeseket kikeresni.


Legyenek képesek a mérőeszközök helyes megválasztására, használatára.


A tanulók ismerjék a kézi megmunkálás módjait, tudják megválasztani a feladat végrehajtásához szükséges szerszámokat, készülékeket.

Elsősegélynyújtás


A tanulók ismerjék és tudják használni az elsősegélynyújtáshoz használt eszközöket.


Biztonságosan kezeljék a sérültet az ellátáskor.


Merjenek beavatkozni a sérülés ellátásakor!

Műszaki rajz gyakorlat


A tanulók ismerjék és tudják használni az elméleti tudásukat.


Szerkesszék meg az egyszerű és összetett testek vetületeit és metszeteit.


A tanulók tudják értelmezni a rajzi dokumentációt.


10. évfolyam

Évi óraszám: 144 óra

Belépő tevékenységformák

Alkalmazott informatika


A megszerzett informatikai ismeretek használata


Az alkalmazott számítógép felépítésének megismerése, beállításának, kezelésének megismerése bemutatás útján.


Egyszerű faladatok végzése

Gépi forgácsoló gyakorlatok


Munkadarabrajz készítése szabadkézi vázlat formájában. A munkadarab szakszerű előkészítése.


Az alkalmazott forgácsoló(gépek felépítésének megismerése( beállításának, kezelésének megismerése bemutatás útján.


Egyszerű forgácsolási műveletek szakszerű elvégzése.


A szerszámkopás jeleinek felismerése.


A forgácsoló eljárások során alkalmazott mérőeszközök kiválasztása és szakszerű használata.


Alkalmazott informatika: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Információgyűjtés

		Az informatika alkalmazása a műszaki gyakorlatban.


A felhasznált programok ismerete:


· szövegszerkesztés,


· táblázatkezelés,


· adatbázis használata,


· - internet alkalmazása.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság


Digitális kompetencia


Képi források megadott szempont szerinti értelmezése





Gépi forgácsoló gyakorlatok: 108 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Gépi forgácsoló gyakorlatok




		A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.


Esztergálás:


- a gép felépítése, a szerszámok alakja, élgeometriája, szerszámok élezése


- fordulatszámok, előtolások beállítása, biztonságos munkadarab és szerszámbefogás


- szegnyereg használata (csigafúrók, csúcsfúrók befogása, furatkészítés, kúpesztergálás)


- álló- és mozgóbábok, álló- és forgócsúcsok, síktárcsa és esztergaszív, esztergatüskék alkalmazása


- hosszú és rövid alkatrészek kétoldali megmunkálása két csúcs között, tüskén Belső felületek megmunkálása:


 - külső és belső kúpfelületek esztergálása


- külső- és belső menetek esztergálása, illesztése


- excentrikus csapok és furatok esztergálása.


Fúrási műveletek és gépeik.


Gyalugépek felépítése, szerszámai és készülékei, szerszám és munkadarab rögzítése


- lökethossz és lökethelyzet beállítása


- megmunkálás gyalugépen


- vésőgépek felépítése, szerszámai és készülékei, szerszám és munkadarab rögzítése


- lökethossz beállítása.


Marás:

- marógépek felépítése, szerszámai, készülékei


- munkadarabok és szerszámok felfogása, rögzítése


- asztalállítás, asztalmozgatás


- sík és alakos felületek marása


- fogaskerekek készítése profilozó eljárással, osztófej kezelése.


Köszörülés:


- sík- és palástköszörű gépek felépítése, szerszámai, készülékei


- köszörűkorongok minőségének ellenőrzése


- köszörűszerszámok és munkadarabok felfogása köszörüléshez


- furatok, palást- és síkfelületek köszörülése


- bordástengely köszörülése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





A továbbhaladás feltételei


Alkalmazott informatika


A tanulók ismerjék a használt eszközöket.


Legyenek képesek a szolgáltatások helyes felhasználására.


Biztonságosan kezeljék az egyes softvereket.

Gépi forgácsoló gyakorlatok


A tanulók tudják ismertetni az esztergályozás, fúrás, gyalulás, marás(szerszámgépeinek működési elvét, és ismerjék e szerszámgépek felépítését.


Helyesen állítsák be az esztergán, a fúrógépen, a gyalugépen és a marógépen a forgácsolási adatokat, végezzék el az alapműveleteket, részmegmunkálásokat.


Készítsenek egyszerű alkatrészt különböző forgácsoló gépekkel

11. évfolyam

Évi óraszám: 1(4 óra

Belépő tevékenységformák

CAD ismeretek


A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert.


Szabványos alkatrészrajzok készítése.


Műszaki mérések


Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, írásos és képi ismeretforrások felhasználásával.


Beadásra szánt számítási jegyzőkönyvek, beszámolók készítése.


Az alkalmazott mérő- és vizsgálóeszközök felépítésének, beállításának, kezelésének megismerése.


CAD ismeretek: 96 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CAD ismeretek

		CAD softvare felépítése, gyakorlati használata.

CAD rajzolás egyszerű alkatrészeken.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság.

Digitális kompetencia.

Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.





Műszaki mérések: 48 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Műszaki mérések:


Anyagvizsgálati gyakorlatok


Geometriai mérések

		Fémes anyagok vizsgálata:


- könnyűfém ötvözet felismerése cseppentéses eljárással


- mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, rugóacél rugalmassági modulusának és rugalmas hajlíthatóságának meghatározása, egyéb statikus vizsgálatok).


Dinamikus vizsgálatok (Charpy) Keménységmérések 


Metallográfiai vizsgálatok (csiszolatkészítés, szövetszerkezet meghatározása).


Hibakereső (roncsolásmentes) vizsgálatok.


Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával.


Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával.


Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel.


Szögmérések szinuszvonalzóval.


Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 


Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 


Mérés mérőhasábokkal 


Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel 


Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 


Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése.


Mérési dokumentumok készítése Felvételi vázlatok készítése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság








A továbbhaladás feltételei


CAD ismeretek


A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert.


Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok készítésére.


Műszaki mérések


A tanulók tudjanak adott követelményeknek megfelelő mérési dokumentációt elkészíteni.


Helyes eredményeket kapjanak tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával, idomszerekkel végzett hosszmérések és az érdességi etalonsorozat használata során.


Legyenek képesek biztonsággal használni a mérőmikroszkópot és az állítható szögmérőt.


Helyesen értelmezzék a mechanikus anyagvizsgálatok eredményeit.


Hajtsanak végre egyes szilárdsági vizsgálatokat, legyenek képesek megmagyarázni azok elvét.


Legyenek képesek kiválasztani minták közül az ötvözetlen acélokét fémmikroszkópos vizsgálat alapján.


12. évfolyam

Évi óraszám: 128(óra

Belépő tevékenységformák

CAD ismeretek


A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert.


Szabványos alkatrészrajzok készítése.

Pneumatika szerelése


A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvető szerelési tevékenységet végezni. 


Válasszák meg helyesen az eszközöket a konkrét szerelési feladathoz.


Gyakorlati munkájukhoz használják fel elméleti tudásukat.

CNC-program készítése


Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat.


Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására.


A pszichomotoros készségek fejlesztésével az igényes kivitelezés begyakoroltatása a szerkesztett feladatokon.

Szerelési gyakorlatok


A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvető gépészeti szerelési tevékenységet végezni. Válasszák meg helyesen a szerszámokat, eszközöket, a konkrét szerelési feladathoz.


A gépipari kötések végrehajtásához szükséges szerszámok, készülékek kiválasztása, a szerelési alapműveleteket gyakorlása.


A szerelt szerkezet működésének ellenőrzése.


CAD ismeretek: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CAD rajzolás




		CAD rajzolás összetett alkatrészek esetén.


Összeállítási rajz készítése CAD segítségével.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság


Digitális kompetencia


Képi források megadott szempont szerinti értelmezése





Pneumatika szerelése: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Pneumatika szerelése




		Pneumatikus energiaátvitel sajátosságai, hatáslánca és biztonságtechnikája.


Pneumatikus energiaátvitel fizikai alapismeretei.

Elemtechnikai alapismeretek.

Pneumatikus alapkapcsolási gyakorlatok.

Két munkahengeres rendszerek lefutó vezérlés.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





CNC-program készítése: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CNC-program készítése




		Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása - fúrás, furatmegmunkálás - esztergálás Ciklusok (nagyoló ciklus) - menetvágó ciklus - beszúrás programozása - simító esztergálás. Pályavezérlésű marógép programozása. Technológiai dokumentáció (felfogási terv, szerszámútterv stb.) készítése CNC-program készítése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Szerelési gyakorlatok: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Szerelési gyakorlatok




		Ékfajták és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, műveletei.


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei, műveletei. Rögzítő- és csapszegkötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei.


A csavar-, ék-, retesz-, sajtolásos kötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során.


Gépészeti és finommechanikai csavarbiztosítási eljárások jellemzői, alkalmazásuk.


Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása:


- különféle gépek, gépegységek, szerkezetek szerelésénél, és javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és műszerek


- szétszerelés, hibajegyzék összeállítása - hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelés


- javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





A továbbhaladás feltételei

CAD ismeretek


A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert.


Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok és összeállítási rajzok készítésére.


Pneumatika szerelése


A tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt.

Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére.

CNC-program készítése


A tanulók tudják működtetni a CNC szerszámgépeket.


Helyesen építsék fel a CNC programokat.


Készítsenek egyszerű alkatrészt.

Szerelési gyakorlatok


A tanulók ismerjék a gépipari kötések módjait, tudják a különböző kötések végrehajtásához szükséges szerszámokat, készülékeket megválasztani, a műveleteket szakszerűen kivitelezni.


Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csőkötéseket, a csapszeg- és rögzítőszeg kötéseket elkészíteni, szerelni.


Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csőkötéseket, a csapszeg- és rögzítőszeg kötéseket elkészíteni, csapágyakat szereln

Szakmai képzés 13-14. évfolyam


		A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
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		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
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		Hegesztő feladatok
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		óraszáma
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		gyakorlati
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		0
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A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,


8/A. A képzés szerkezete


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés ajánlott
időterve 2 szakképző évfolyam esetén


1/1 1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435 Nyári összefüggo szakmai gyakorlat: 160 óra


A szakmai program készítésekor az idotervben feltüntetett szabad sávot kötelezo kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplo kötelezo tananyagegységek idokeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfonöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfeleloen is alkothatók.


2/12. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelôen is alkothatók.


Áttekintő táblázat

		HEGESZTő

		tantárgyak

		évfolyamok

		Össz. Óraszám

		Heti óraszám
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		Elmélet

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		36




		

		74

		

		1

		



		

		Műszaki dokumentációk

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		74

		

		37

		2

		

		



		

		Alapfogalmak

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Hegesztési alapismeretek

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Termikus vágás

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Gázhegesztés

		

		16

		16

		

		1

		



		

		Bevont elektródás kézi ívhegesztés

		

		32
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		Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)

		

		32
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		1
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		32
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		1
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		16
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		1
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		1
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		Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*
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		2

		



		

		Anyagok /szabad sáv terhére /*

		

		32
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		elmélet összesen:
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		8

		



		 Elmélet ig. gyakorlat

		Geometriai mérések
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		Gyakorlat

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
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		Termikus vágás, darabolás
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		Gázhegesztés

		

		26
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		Hegesztés befejező műveletei
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		Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)
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. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Modulzáró vizsga eredményes letétele


Iskolai rendszerO szakképzés esetén:


Az utolsó szakképzô évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékO a modulzáró vizsga eredményes letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerO szakképzésben résztvevô vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga


A vizsgázónak az adott vizsgarészhez rendelt táblázat szerint valamennyi feladatot teljesítenie kell


A 0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai


A vizsga akkor értékelhetô, ha


mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm,


a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0244-06 Gázhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhetô, ha


a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0245-06 Volfrámelektródás semleges védôgázas ívhegesztô (TIG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhetô, ha


a meghegesztendő varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0246-06 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhető, ha


a meghegesztendő varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 50%


2. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 Hegesztő alapfeladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 Hegesztő feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 480 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





5. vizsgarész


0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros


hegesztéseknél,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


6. vizsgarész


0244-06 Gázhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm,


– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél,


– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö.


7. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


8. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok




A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül.


9. vizsgarész –


10. vizsgarész –


11. vizsgarész –


12. vizsgarész –


13. vizsgarész –


14. vizsgarész –


15. vizsgarész –


16. vizsgarész –


A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


		1. vizsgarész:

		10



		2. vizsgarész:

		15



		3. vizsgarész:

		20



		4. vizsgarész:

		55





A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 10


2. vizsgarész: 15


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 55


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -


A modulzáró vizsgán készített vizsgadarabok elkészítése és elfogadása feltétele a szakmai vizsgára bocsátásnak.


A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés után az MSZ EN ISO 5817 szabvány C szintjének.


A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minösítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1 vagy az MSZ EN ISO 9606-2 szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO


5817 B, illetve C szinteknek megfelelöen végzi el a minösítési szabványban elöírt vizsgálatok elvégeztetése után.


Amennyiben minösítési tanúsítvány kiadására nincs igény, a vizsgadarabokkal szemben szemrevételezéses vizsgálat után az MSZ EN ISO 5817 szerint C szint a követelmény.


10.
Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok


A beszámítható elözetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Hegesztö szakképesítés képzéséhez beszámítható elözetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.


II. A központi program tananyagegységei


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


		1. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi feladatok

		szk

		113/1.1/0110-06

		0

		44

		0

		114



		

		

		szk

		113/1.2/0110-06

		70

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/1.1/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Tüzoltó berendezések, eszközök A típus Elsösegélynyújtási ismeretek


A típus Tüzkár bejelentése


A típus Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4. szint Elsösegélynyújtás


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési helyszín jellege:


szaktanterem


Képzési idö:


44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tennivalók vészhelyzetben


Tüzvédelmi elöírások.


Teendök tüz esetén.


Tüzoltóberendezések használata


Elsösegélynyújtás


Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt igénylö helyzetek:


- az eszméletlenség


- heveny rosszullétek


- fájdalommal járó kórképek


- belgyógyászati balesetek


- mérgezések


- sérülések


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben


Újraélesztés


Rendkívüli helyzetek dokumentálása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/1.2/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		A típus A típus A típus C típus A típus

		Környezetvédelmi ismeretek Tüzvédelmi ismeretek


Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai


Elsösegélynyújtási ismeretek





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%


Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


szaktanterem


Képzési idö:


70 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem


Munkavédelem célja, alapfogalmai


Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények Tüzvédelem


Tüzveszélyes anyagok.


Tüzveszélyességi osztálybasorolás


Foglalkozás-egészségügy


Természetvédelem


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A védelem jelentösége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek.


A víz


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi. Az ivóvíz minösége. Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A höszennyezés. A közmüolló. A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminöség-védelem szabályozása.


A levegö


A levegöszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyezö gázok és hatásaik.


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. Technológiai lehetöségek.


A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.


A hulladékok


A települési és a termelési hulladék.


A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei. Talajvédelem. Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.


Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása.


Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai


		2. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0111-06

		Műszaki dokumentációk

		szk

		113/1.1/0111-06

		74

		0

		0

		74





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0111-06
Műszaki dokumentációk





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


2. szint


3. szint


2. szint


3. szint 



Információforrások kezelése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Szabadkézi vázlatkészítés


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés 50% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


74 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai alapszabványok


Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés


Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások


Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások


Tűrés, illesztés


Felületi minőség


Jelképes ábrázolások


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás


Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: - fémszerkezetek rajzai


- technológiai rajzok


Rendszerek rajzai


- kapcsolási vázlatok


- villamos rendszerek rajzai


- építészeti rendszerek rajzai


- folyamatábrák és folyamatrendszerek


		3. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		szk

		113/2.1/0111-06

		0

		36

		0

		54



		

		

		szk

		113/2.2/0111-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.1/0111-06
Geometriai mérések





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Mértékegységek


Müszaki mérés eszközeinek ismerete Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépipari méröeszközök használata


3. szint Egyéb méröeszközök használata


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

Alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20%

A képzési helyszín jellege:

Méröszoba

Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel,


		 méröórával. méröórával

		Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel





Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel.

Szögmérések szinuszvonalzóval Külsö kúpok mérése, ellenörzése Belsö kúpok mérése, ellenörzése Mérés méröhasábokkal

Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel

Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával.


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumok készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0111-06
Geometriai mérések elmélete





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Mérési utasítás

B típus Mértékegységek

B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete

B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek mérése és ellenOrzése

B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb mérOeszközök használata

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO képesség

Figyelem-összpontosítás

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

Miszaki rajz értelmezése 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

Miveletek gyakorlása 20%

Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

18 óra elmélet csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése.

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú


mérOeszközökkel.

Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata.


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,


.

alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma

		4. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		szk

		113/3.1/0111-06

		18

		0

		0

		214



		

		

		szk

		113/3.2/0111-06

		18

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.3/0111-06

		18

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.4/0111-06

		0

		0

		18

		



		

		

		szk

		113/3.5/0111-06

		0

		0

		142

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.1/0111-06
Munkabiztonság, minőségvédelem





Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:



Minöségbiztosítási alapismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabadkézi vázlatkészítés


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Figyelem-összpontosítás Tervezési képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%

Rajz értelmezése 30%

Válaszolás írásban mondatszintii kérdésekre 10%

Utólagos szóbeli beszámoló 10%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely Képzési idö:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

- a miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése

- az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata

- az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek


megválasztása

- a különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság

- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre kifejtett hatása

-a gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága

- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.2/0111-06
Anyagjelölések értelmezése





Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Szabványhasználati ismeretek

C típus C típus C típus C típus C típus C típus C típus



Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyüfém ötvözetek


Szabványos színesfém ötvözetek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség


Áttekintö képesség


Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gyakorlati jelentöségü szabványos ötvözetek áttekintése


Az ipari vasötvözetek csoportosítása:


Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira.


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.


A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.


Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/3.3/0111-06





Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus


C típus


D típus



Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb jellemzöi


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hozzárendelt szakmai készségek:


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%


Müszaki rajz értelmezése 25%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%


Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


18 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Anyagkiválasztás


Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)


Az anyagkiválasztás müszaki, gazdasági szempontjai


Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból


A kohászati félkész termékek méretszabványai és müszaki szállítási elöírások folytatása


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.4/0111-06
Előrajzolás





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Síkmértani szerkesztések


B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


B típus Elörajzolás


B típus Képlékenyalakítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi beszédkészség


4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Tervezési képesség


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Térlátás


Kézügyesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Müszaki rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 30% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az elörajzolással szembeni követelmények

Az elörajzolás lépései

· a munkadarab ellenörzése

· a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása,

· a felrajzolandó felület festése, színezése,

· a rajzoló- és méröeszközök kiválasztása, elökészítése,

· elörajzolás,

· ellenörzés

Az elörajzolás szerszámai, eszközei

Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata

Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai

Síkbeli és térbeli előrajzolás

- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez

- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása


5. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:


113/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus
A típus


Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Reszelés, fiirészelés, köszörülés

Élkiképzés

Haj lítás Nyújtás Egyengetés

Kézi és kisgépes forgácsolás

Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint 3. szint 5. szint 5. szint 3. szint

		Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Köznyelvi beszédkészség


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méröeszközök használata





Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás


Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Müveletek gyakorlása 60%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kézi megmunkálási gyakorlatok


A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése


- illesztés reszeléssel


- hántoló szerszámok, eszközök


- lemezalkatrész készítése


- sík és ívelt felületek hántolása


- a dörzsárazás szerszámai és müvelete


- türésezett furatok alak- és méretellenörzése


- illesztés dörzsárazással


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek


- illesztés csiszolással


- oldható kötések készítése, szerelése


- komplex illesztési munkák, ellenörzö feladatok


		5. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0239-06

		Alapfogalmak

		szk

		113/1.1/0239-06

		21

		0

		0

		30



		

		

		szk

		113/1.2/0239-06

		9

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0239-06
Általános alapfogalmak





Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait WPS alapján beazonosítja az anyagokat


Állapotjelzö müszerek jelzéseit értékeli


Egyszerü vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg Folyamatos minöségellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus D típus D típus D típus D típus


C típus
C típus


D típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani ismeretek Anyagvizsgálatok Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


5. szint 5. szint 4. szint 3. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Diagramok olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Következtetési képesség Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%


Anyagminták azonosítása 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


21 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok rendszerezése sürüség alapján. Ipari vasötvözetek, könnyüfémek és ötvözetei, szinesfémek és ötvözetei


Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS"


Mennyiségek, jelölések, mértékegységek


Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás, vezérlés fajtái


Minöségirányítási, minöségellenérzési alapfogalmak


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.2/0239-06
Hegesztési alapfogalmak





WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elömelegítést végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
C típus
A típus


A típus


B típus
A típus


C típus
C típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Diagramok olvasása, értelmezése


Gyártási utasítások értelmezése


Szabványok használata


Hegesztéstechnológiák


Hegesztöláng használata


Az anyagok elökészítése hegesztéshez Élkiképzés


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Hegesztési jelképek értelmezése 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerekben való gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%


Anyagminták azonosítása 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


9 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése. Hegesztési helyzetek. Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük


		6. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0239-06

		Hegesztési alapismeretek

		szk

		113/2.1/0239-06

		15

		0

		0

		84



		

		

		szk

		113/2.2/0239-06

		21

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.3/0239-06

		32

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.4/0239-06

		16

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/2.1/0239-06
Hegesztési Biztonsági Szabályzat


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi elöírásokat


Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését


Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat Zárt, szük térben végzi munkáját


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus A típus


C típus



Biztonságtechnika


Gázhegesztés biztonságtechnikája Ívhegesztés biztonságtechnikája Gázhegesztés környezetkárosító hatása Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%

A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Képzési idö:

15 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

		HBSZ ismerete

2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0239-06
Munkavégzés feltételei





Szemrevételezi a munkaterületet

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására

Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét

Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket

Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Szabványok használata

Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete Méröeszközök


Elörajzolás

Reszelés, fürészelés, köszörülés

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Állapotjelzö méröeszközök

5. szint Szerelö kéziszerszámok

5. szint Befogó, rögzítö eszközök

5. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Áttekintö képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Önállóság

Egyedüllét türése

Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


21 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ elöírásai a munkavégzés feltételeiröl


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/2.3/0239-06





Hegesztőberendezések, hegesztőkészülékek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket


Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)


Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelése


A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése A típus Hegesztöberendezések használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


32 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztö berendezések, eszközök Ívhegesztö berendezések, eszközök


4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/2.4/0239-06
Hegesztés hozag- és segédanyagai


Kiválasztja a megfelelö elektródát, égöszárat, illetve huzalt WPS alapján beazonosítja az anyagokat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus B típus


B típus
A típus


C típus



Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre Gázhegesztés hozaganyagai


Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai Hegesztögázok


Anyagok, segédanyagok


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


5. szint Mennyiségérzék


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


16 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Bevont ívhegesztö elektródák jellemzöi


A gázhegesztö pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzöi és a kiválasztásuk szempontjai.


A folyósítószer feladata, típusai, jellemzöi és alkalmazása


Hegesztögázok


		7. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/3.0/0239-06

		Termikusvágás alapismeretei

		szk

		113/3.1/0239-06

		4

		0

		0

		4





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.1/0239-06
Termikusvágás alapismeretei





Termikus vágásokat végez


Beállítja a WPS szerinti paramétereket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Gyártási utasítások értelmezése


B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


D típus Fémtani ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Termikus vágás fogalma, fajtái.


Termikus vágászok berendezései, eszközei


		8. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/4.0/0239-06

		Hegesztés befejező műveletei

		szk

		113/4.1/0239-06

		0

		0

		11

		11





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/4.1/0239-06
Hegesztés befejező műveletei





Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Megtisztítja a felületet


Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint


Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséröl Letakarítja a munkaterületet


Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerü tárolásáról Kiüríti a szüröberendezések gyüjtötartályait


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Ipari vasötvözetek hökezelése


Színesfémek és ötvözeteik hökezelése


Könnyüfémek és ötvözeteik hökezelése


Hibajavítások végzése


Hajlítás Nyújtás Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 3. szint Elemi számolási készség


5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 1. szint Elemi szintü számítógéphasználat Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hökezelés fogalma célja. Hökezelö eljárások az eljárás célja szerint. Hulladék tárolás


Hibakeresö vizsgálatok


		9. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás I.

		szk

		113/1.1/0240-06

		4

		0

		0

		19



		

		

		szk

		113/1.2/0240-06

		2

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/1.3/0240-06

		0

		0

		10

		



		

		

		szk

		113/1.4/0240-06

		3

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0240-06
Termikus vágás, darabolás alapismeretei





Kiválasztja a vágási paramétereket


Elvégzi a vágási müveletet


Elkészíti a lemeztervet


Termikus vágásnál ellenörzi a láng minöséget, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus
D típus
A típus
A típus
A típus
A típus
A típus



Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Lángvágás berendezései, eszközei Plazmavágás berendezései, eszközei Egyéb vágási technológiák Lángvágás technológiája Plazmavágás technológiája


Hozzárendelt szakmai készségek:


Elemi szintü számítógéphasználat


Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje


Befogó, rögzítö eszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai. Termikus vágási eljárások.


Vágott felület minösítése.


Gyalulás


2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/1.2/0240-06
Lángvágás előkészületi műveletei


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése


Anyagok, segédanyagok ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás


A környezet tisztántartása


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70% Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.3/0240-06
Lángvágás folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén


Elvégzi a vágási müveletet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei


Lángvágás technológiája


Biztonságtechnika


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás Lángvágás technológiája


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.4/0240-06
Lángvágás befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei


Lángvágás technológiája


A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elővigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelősségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ ismerete.


Gázpalack Biztonsági Szabályzata


		10. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás II

		szk

		113/2.1/0240-06

		5

		0

		0

		48



		

		

		szk

		113/2.2/0240-06

		0

		0

		16

		



		

		

		szk

		113/2.3/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.4/0240-06

		5

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.5/0240-06

		0

		0

		14

		



		

		

		szk

		113/2.6/0240-06

		4

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.1/0240-06
Plazmavágás előkészületi műveletei





A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Inicializál és pályaellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése


Anyagok, segédanyagok ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.


Vágható fémek.


A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivögázzal


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0240-06
Plazmavágás folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Elvégzi a vágási müveletet


Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Méretre szabja a munkadarabot


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei


Plazmavágás technológiája


Biztonságtechnika


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Plazmavágás technológiája.


Vágás eszközei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.3/0240-06
Plazmavágás befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei


Plazmavágás technológiája


A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Biztonságtechnikai elöírások. HBSZ


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.4/0240-06
Egyéb eljárások előkészületi műveletei





A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)


Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást Inicializál és pályaellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Egyéb vágási technológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Egyéb vágóberendezések ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.


Vágható fémek


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.5/0240-06
Egyéb eljárások folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Elvégzi a vágási müveletet


Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét Méretre szabja a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Egyéb vágási technológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Egyéb vágóberendezések


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágás technológiája, eszközei


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.6/0240-06
Egyéb eljárások befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb vágási technológiák


Biztonságtechnika


Egyéb vágóberendezések


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ.


Biztonságtechnikai előírások


		11. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/3.0/0240-06

		Gázhegesztés

		szk

		113/3.1/0240-06

		4

		0

		0

		207



		

		

		szk

		113/3.2/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.3/0240-06

		5

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.4/0240-06

		0

		0

		180

		



		

		

		szk

		113/3.5/0240-06

		10

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.6/0240-06

		4

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/3.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.2/0240-06
Fémek hegeszthetősége gázhegesztéssel





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegeszthetöség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.3/0240-06
Hegesztőgázok, hegesztőberendezések





Ellenörzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentöket


Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát


Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		A típus


B típus


A típus


B típus
B típus

		Hegesztögázok használata Gázhegesztés hozaganyagai Hegesztöláng


Lángforrasztás


Termikus szórás





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Elemi számolási készség


5. szint Állapotjelzö méröeszközök


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Kontroll (ellenörzöképesség)


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Tanmühely

Képzési idö:

5 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az égést tápláló oxigén, éghetö gázok.

Gázhegesztö-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentök, hegesztötömlök és tömlöcsatlakozások, hegesztöpisztolyok, biztonsági szerelvények

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.4/0240-06
Gázhegesztés végrehajtás a





Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét

Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot

Ellenörzi az összeállítás pontosságát

Felhegeszti a kifutólemezeket

A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) Palackcserét végez

Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést

Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus

B típus

A típus

A típus

B típus
B típus
A típus

C típus


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük Hegesztéstechnológiák

Hegesztöláng

Hegesztöberendezések használata Lángforrasztás

Termikus szórás

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint

5. szint

4. szint

5. szint 5. szint 4. szint


Kéziforgácsoló szerszámok

Gázhegesztés berendezései, eszközei

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztántartása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség

Stabil kéztartás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az anyagok elökészítése a gázhegesztéshez. A hegesztöanyag kiválasztása. A hegesztöberendezések használata. A hegesztöláng beállítása.


A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés


Lángforrasztás Termikus szórás


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.5/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elvárt minöségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba. Gázzárványok. Salakzárványok. Repedések


6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/3.6/0240-06
Gázhegesztés biztonságtechnikáj a


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus


C típus



Gázhegesztö-berendezések és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Biztonságtechnika


Gázhegesztés biztonságtechnikája Gázhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztö-berendezések idöszaki ellenörzése. A gázhegesztéssel kacsolatos munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/4.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Lesalakolja a füzövarratokat


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Felhegeszti a kifutólemezeket


Ellenörzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztögépet


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.


A hegesztési sorrendterv. Elömelegítés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/4.2/0240-06





Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/4.3/0240-06





Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztő elektródák Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Kiválasztja a hegesztögépet


Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót


Lesalakolja a füzövarratokat


Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


A típus Hegesztöberendezések használata Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


9 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az ívhegesztés ömlesztofolyamata.


Ívhegeszto áramforrások és eszközök


Ívhegeszto elektródák: bevonatának fo feladatai, kihozatali tényezo, bevonattípusok


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/4.4/0240-06
Az ívhegesztés hő- és fémtani folyamata





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus D típus D típus C típus C típus C típus



Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek hokezelése Színesfémek és ötvözeteik hokezelése Könnyüfémek és ötvözeteik hokezelése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Hokezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetoség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési ido:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A ho hatása a szerkezeti elemre.


A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/4.5/0240-06





Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


Beállítja a polaritást és a paramétereket


Leföldeli a berendezést szükség szerint


Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/4.6/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztés minöségi követelményei.


Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb eltérések


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/4.7/0240-06





Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Hegesztöberendezések használata


B típus Hegesztéstechnológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája


A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök


A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


A környezet tisztántartása


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem.


Zaj elleni védelem, höhatás elleni védelem
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		113/5.5/0240-06

		0

		0

		200

		



		

		

		szk

		113/5.6/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/5.7/0240-06

		4

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.


A hegesztési sorrendterv.


Elömelegítés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.2/0240-06





Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,


a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.3/0240-06





Volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus


A típus


B típus
A típus

		Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása





Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10% A képzési helyszín jellege:


Tanterem

Tanmühely

Képzési idö:

10 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az AWI hegesztés elve, a hegesztöberendezés felépítése, hegesztöáramforrás építöelemi és ezek funkciói.

Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetöségi adatok, bekapcsolási idö. Hegesztöpisztoly, gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott hegesztöberendezés.

Az egyenáramú ív jellemzöi, szürökondenzátor feladata.

Hegesztöberendezés összeállítási és kabantartási munkái

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/5.4/0240-06





Volfrámelektródás, védögázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok
használata és alkalmazása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti

A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Anyagok, segédanyagok ismerete

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre

Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

Volframelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék

5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés

Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztöáram megválasztása, beállítása, mérése.


Irányértékek a hegesztöáramerösség kiválasztásához.


Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása. Védögázfelhasználás-védögázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védögázok, munkahely védögázellátása.


AWI hegesztöpálcák


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.5/0240-06





Varratképzés volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


A típus Szabványok használata


A típus Gyártási utasítások értelmezése


A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt szakmai készségek:


		4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint

		Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben


Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben





Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/5.6/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:

4 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai, porozitásképzödés okai, kötéshibák képzödésének okai, végkráterképzödés okai.

AWI hegesztöberendezés müködésének zavarai, okok és következmények.

Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban

		7. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/5.7/0240-06





Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés biztonságtechnikáj a Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus

C típus


Hegesztöberendezések használata Hegesztéstechnológiák

Biztonságtechnika

Ívhegesztés biztonságtechnikája Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%

A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem


		14. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/6.0/0240-06

		Fogyóelektródás védőgázas


ívhegesztés (MÍG/MAG)

		szk

		113/6.1/0240-06

		2

		0

		0

		230



		

		

		szk

		113/6.2/0240-06

		2

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.3/0240-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.4/0240-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.5/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.6/0240-06

		0

		0

		200

		



		

		

		szk

		113/6.7/0240-06

		3

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.8/0240-06

		3

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/6.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett kötés helye körzetének tisztítása.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/6.2/0240-06





Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus


A típus


B típus
A típus

		Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása





Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztöáramforrás. Huzalelötoló berendezés. Hegesztöpisztoly


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


B típus Hegesztéstechnológiák Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési paraméterek hatása.


Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktetö ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe a kötésminöségére


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztOhuzalok, védőgázok
használata és alkalmazása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Anyagok, segédanyagok ismerete

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre

Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai

Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Mennyiségérzék

5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás

Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

KözérthetOség

Tanulói tevékenységformák:

Anyagminták azonosítása 20%

Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

4 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: HegesztOhuzalok, védOgázok. Alapanyagok

		6. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:
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Varratképzés fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Huzalt cserél


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


A típus Szabványok használata


A típus Gyártási utasítások értelmezése


A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata

Gyártási utasítások értelmezése

MérOeszközök használata

A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök

5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben

4. szint Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás

Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
FelelOsségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%

Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%

Technológiai minták elemzése 60%

A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Tanmühely

Képzési idO:

3 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A kötésekben keletkezO eltérések csoportosítása és kódjelzése

A tompa- illetve sarokvarratok jellemzO külsO és belsO eltérései.

Az eltérések megengedhetO értékeikre vonatkozó elOírások

		8. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minOségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus HegesztOberendezések használata

B típus Hegesztéstechnológiák

B típus Biztonságtechnika

A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája

A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök


A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


A környezet tisztántartása


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál


Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Elkészíti a varrattérképet


Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Alakító kéziszerszámok


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fémek hegeszthetősége egyéb hegesztőeljárással Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fedett ívü hegesztés elve, berendezései.


Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés elve, berendezései. Plazmaívhegesztés elve, berendezései.


Ellenállás-hegesztés elve, berendezései.


Sajtolóhegesztés elve, berendezései.


Egyéb hegesztési eljárások


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/7.4/0240-06
Egyéb eljárások paraméterei





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztési paraméterek hatása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/7.5/0240-06





Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fedettívü hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Egyéb hegesztöeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/7.6/0240-06
Varratképzés egyéb hegesztő eljárással





Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Kitölti a fedöporszárítási naplót


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/7.7/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:

3 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A kötésekben keletkezö eltérések csoportosítása és kódjelzése.

A tompa, illetve sarokvarratok jellemzö külsö és belsö eltérései. Varrathiba kimutatási módszerek.

Az eltérések megengedhetö értékeikre vonatkozó elöírások

		8. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/7.8/0240-06





Egyéb hegesztőelj árás biztonságtechnikáj a

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással

Kitölti a gépnaplót

Ellenörzi a beszállási engedély meglétét

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Hegesztöberendezések használata

Hegesztéstechnológiák

Biztonságtechnika

Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%

Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem


		16. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/8.0/0240-06

		Hegesztési feszültségek, alakváltozások

		szk

		113/8.1/0240-06

		5

		0

		0

		5





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/8.1/0240-06
Hegesztési feszültségek, alakváltozások





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Diagramok olvasása, értelmezése


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Elemi számolási készség 5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztés során bevitt hő jellemzése. A fémek viselkedése hő hatására. A hegesztési feszültségek kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása.


A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetőségei


		17. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/9.0/0240-06

		Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek

		szk

		113/9.1/0240-06

		5

		0

		0

		5





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/9.1/0240-06





Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerböl


Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót


Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Gyártási utasítások értelmezése A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 50% Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap. Különbözö engedélyek


Hegesztök minösítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy igénybevételnek kitett varratokat készítök nyilvántartása. Hegesztöanyag fogyási napló vezetése


		18. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/10.0/0240-06

		Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése

		szk

		113/10.1/0240-06

		10

		0

		0

		10





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/10.1/0240-06
Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus Diagramok olvasása, értelmezése


D típus Az anyagok tulajdonságai


D típus Anyagvizsgálatok ismerete Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintű számítógéphasználat


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Technológiai próbák végzése 30% Technológiai minták elemzése 30% Geometriai mérési gyakorlat 20% Anyagminták azonosítása 10% Tárgyminták azonosítása 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


10 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztés minőségi követelményei


Hegesztési eltérések


Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok


HEGESZTŐ szakma,


a szakmai vizsga részei:

/SZVK/

1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


3. feladat 50%


4. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


4. feladat 70%


5. feladat 30%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 Hegesztő alapfeladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 Hegesztő feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 480 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		4. feladat

		60%



		5. feladat

		20%



		6. feladat

		20%





5. vizsgarész


0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros


hegesztéseknél,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


9. vizsgarész


0244-06 Gázhegesztő feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm,


– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél,


– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö.


10. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


11. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok




A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül.


17. vizsgarész –


18. vizsgarész –


19. vizsgarész –


20. vizsgarész –


21. vizsgarész –


22. vizsgarész –


23. vizsgarész –


24. vizsgarész –


A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


		1. vizsgarész:

		10



		2. vizsgarész:

		15



		3. vizsgarész:

		20



		4. vizsgarész:

		55





A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


4. vizsgarész: 10


5. vizsgarész: 15


6. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 55


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt

Műszaki rajz


Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Helyi program szerint, a szabadsáv terhére.


72 óra

		Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz készítése, tételjegyzék, darab jegyzék alkalmazása.


Csavarkötések, csavarbiztosítások összeállítása.


Szegecselt szerkezetek összeállítása.


Csapszeges kötések összeállítása.


Helyzetbiztosító szegek és kötések.


Hegesztett szerkezetek összeállítása.


Állítógyűrűk, rögzítőgyűrűk és gyorsrögzítő elemek alkalmazása, összeállítás.


Ékek és ékkötések ábrázolása, összeállítások.


Reteszkötések összeállítása.


Hegesztett szerkezetek összeállítása.


Tengelykapcsolók ábrázolása.


Siklócsapágyak ábrázolása, gördülő csapágyak ábrázolása.


Csapágyak beépítése, összeállítások.


Kapcsolódó fogaskerekek, fogaskerék hajtások ábrázolása.


Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása.


Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása.


Ékszíjhajtások ábrázolása.


Műhelyrajzok általános előírásai, tűréstáblázatok kezelése.

		Információk feladattal vezetett rendszerezése.


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban,
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
Információk feladattal vezetett rendszerezés.

		Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz készítésének szabályai, tételjegyzék, darab jegyzék alkalmazási ismeretei.


Csavar-, szegecs-, csapszeges kötések összeállításának elkészítése.


Hegesztett szerkezetek összeállítása.


Ékek és ékkötések ábrázolása.


Reteszkötések összeállításának szabályai, táblázat kezelése.


Tengelykapcsolók, siklócsapágyak beépítésének szabályai, ábrázolásuk összeállítási rajzon.


Kapcsolódó fogaskerekek ábrázolása.


Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása.


Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása. Műhelyrajzok általános előírásainak ismerete, tűréstáblázatok kezelése.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.






		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Szakmai tankönyvek listája:


		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott
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I. Általános irányelvek 
1. A képzés szabályozásának jogi háttere 


A központi program 


– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, – a 
szakképzésröl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, – a 
gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény, 


valamint 


a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékröl és az 
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje 
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl, valamint a térségi integrált 
szakképzö központ tanácsadó testületéröl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, 


az iskolai rendszerü szakképzésben részt vevö tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) 
OM rendelet, 


a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéröl szóló módosított 20/2007. 
(V. 21.) SZMM rendelet, 


a 31 521 11 0000 00 00 Hegesztö szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 
tartalmazó szakképesítésért felelös miniszteri rendelet 


alapján készült. 


A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzö intézményt 
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében 
közremüködö gazdálkodó szervezet igényeit. 


A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben 
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján 
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési 
idöre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzö 
intézmény fenntartója hagyja jóvá. 


2. A szakképesítések 


OKJ-ban szereplı és egyéb adatai A 


szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 0000 


00 00 A szakképesítés megnevezése: Hegesztö 


Szakképesítések köre: Szakképesítés-
elágazások: nincsenek 


Hozzárendelt FEOR szám: 7425 


Szakképzési évfolyamok száma: 2 


Elmélet aránya: 30 % 


Gyakorlat aránya: 70 % 


(Az elmélet/gyakorlat arány az „elörehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) 


Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
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Idötartama (évben vagy félévben): 1 év 
Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhetö 
Ha szervezhetö, mikor: 3. félév után 


3. A képzés szervezésének feltételei 


Személyi feltételek 


Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában 
szabályozott feltételekkel rendelkezö pedagógus és egyéb szakember láthatja el. 


Tárgyi feltételek 


A szakmai elmélet oktatását és a szakképzö iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzö 
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: 


– szaktanterem 
– tanmőhely 
– kisüzemi termelıhely 


– tanterem – 
mérıszoba 


A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések 
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. 


A tanulószerzödés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó 
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzö iskola bevonásával – 
ellenörzi. 


Az illetékes területi gazdasági kamara ellenörzésijoga kiterjed a szakképzö iskola és a gazdálkodó 
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenörzésére is. 
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4. A tanulók felvételének feltételei 


A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
Bemeneti kompetenciák: 


Iskolai elöképzettség: 


Szakmai elöképzettség: 
Elöírt gyakorlat: 
Elérhetö kreditek mennyisége: 
Pályaalkalmassági követelmények: 
Szakmai alkalmassági követelmények: 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 


5. A szakképesítés munkaterülete 


a képzés megkezdhetö a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú 
mellékletében a gépészet szakmacsoportra 


meghatározott kompetenciák birtokában. E 
kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést 
elökészítö évfolyam keretében is 
Vagy 


nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 
iskolai végzettség 


- - - nem 
szükségesek 
nem szükségesek 
szükséges 


A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: 


A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 


7425 Hegesztö, lángvágó  


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: 


Elvégzi az adminisztrációs feladatokat 
Ellenörzi a munkaterületet Elökészíti a 
munkadarabot Beüzemeli a munkavégzéshez 
szükséges gépeket 


Elvégzi a hegesztést 
Elvégzi a vágást 
Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat  


     A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
 azonosító száma   megnevezése 


31 582 10 0000 00 00  Épületlakatos 
31 521 25 0000 00 00  Szerkezetlakatos  


6. A képzés célja 


A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzöbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez 
szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 
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A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott 
szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és 
módszerkompetenciák). 


 


7. A szakképesítés 


követelménymoduljai 


A szakmai 


követelménymodulok 


felsorolása: 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok A szakmai követelménymodul 
tartalma: 
Feladatprofil: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és 
környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási 
technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel 
kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés 
szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére 
vonatkozó elöírásokat Részt vesz a mentésben, 
elsösegélyt nyújt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével 
a szakmai ismeretek: 
A Környezetvédelmi 
ismeretek 
A Tüzvédelmi ismeretek 


A Munkabiztonsági ismeretek 
A Tüzoltó 
berendezések, 
eszközök A 
Tüzkár 
bejelentése 
A Elsösegélynyújtási ismeretek 
C Munkavégzés szabályai 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Információforrások kezelése 


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsösegélynyújtás 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 
Módszerkompetenciák: 


ÁttekintO képesség 


Figyelem-összpontosítás 


RendszerezO képesség 


Lényegfelismerés (lényeglátás) 


Körültekintés, elOvigyázatosság Tervezési 
képesség 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 


A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil:  


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó 
dokumentumokat Kiválasztja, ellenOrzi és karbantartja az 
általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez  


használatos gépeket, szerszámokat,
 mérOeszközöket, 


védOfelszereléseket 


Egyszerii  gépészeti miiszaki rajzokat készít 


Egyszerii  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez 
miivelet-, illetve szerelési tervet készít 


ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz 
szükséges anyagokat, segédanyagokat, elOre gyártott 
elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, 
védOfelszereléseket 


ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, 
eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra 
és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki 
táblázatok, gyártmánykatalógusok) Kiválasztja az általános, 
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gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 


megfelelOt 


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal 
(fii részelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, 
kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, 
egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel 
(vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, 
fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.) 


Közremiiködik a minOségbiztosítási feladatok megvalósításában 


 


 


Tulajdonságprofil:  


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 


C Síkmértani szerkesztések 


D Ábrázolási módok 


B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
A Szabványok használata 


A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 
C Mérési utasítás 


B Mértékegységek 
C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai C Ipari 
anyagok hötechnikai tulajdonságai C Ipari 
anyagok villamos tulajdonságai 


C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai C Ipari 
anyagok egyéb jellemzöi 
D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata C Ipari 
vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik C 
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 
C Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira C 
Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyüfém ötvözetek C 
Szabványos színesfém ötvözetek 
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete 


B Hosszméretek mérése és ellenörzése B 
Szögek mérése és ellenörzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
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B Elörajzolás 
C Reszelés, fürészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B Képlékenyalakítás 
B Hajlítás 
B Nyújtás 
B Egyengetés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
B Minöségbiztosítási alapismeretek 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai A 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
B Szabványhasználati ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Információforrások kezelése 


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Szabadkézi vázlatkészítés 


2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Müszaki táblázatok kezelése 


4 Gépipari méröeszközök használata 
5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és 
kisgépek használata 5Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Egyéb méröeszközök használata 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség Gyakorlatias 
feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 
Figyelem-összpontosítás Rendszerezö 
képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) 
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Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 
Absztrakt gondolkodás 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0239-06 Hegesztı alapfeladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait 
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális 
munkabiztonsági és környezetvédelmi elöírásokat 
Szemrevételezi a munkaterületet 


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására 


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, 
nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a munkaterületre elöírt 
munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök 
meglétét 
Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) 
elöírások maradéktalan teljesítését 
Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban 
meghatározott müveleteket Betartja a hegesztési és 
biztonsági szabályzatban foglaltakat 
Kiválasztja a megfelelO elektródát, égOszárat, 
illetve huzalt WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) 
szerint elOmelegítést végez WPS alapján 
beazonosítja az anyagokat 


EllenOrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) 


Bekapcsolja az elszívó- és szfirOberendezést 


ÁllapotjelzO miiszerek jelzéseit értékeli 


Egyszeril  vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg 


Beállítja a WPS szerinti paramétereket 


Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait 


Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 


Megtisztítja a felületet 


Termikus vágásokat végez 


Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint 


Folyamatos minOségellenOrzést végez 


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint 


Zárt, sziik térben végzi munkáját 


Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezésérOl 


Letakarítja a munkaterületet 


Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszeril tárolásáról 


Kiüríti a szfirOberendezések gyajtOtartályait 


Tulaj dons ágprofil:  


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 


C Síkmértani szerkesztések 
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D Ábrázolási módok 


B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 


B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C Diagramok olvasása, értelmezése 


A Szabványok használata 


A Gyártási utasítások értelmezése 


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


C Anyagok, segédanyagok 
D Az anyagok tulajdonságai 


D Fémes anyagok rendszerezése 


D Fémtani alapismeretek 


C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


C Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 


C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 


C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése C 
Könnyüfémek és ötvözeteik hOkezelése 
A HegesztOgázok 
B Gázhegesztés hozaganyagai 


B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 


D Anyagvizsgálatok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
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B MérOeszközök 


A GázhegesztO-berendezések és kezelése 


A Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése 


B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 


B ElOrajzolás 


C Reszelés, filrészelés, köszörülés 


C Élkiképzés 
B Hajlítás 


B Nyújtás 


B Egyengetés 
A HegesztOláng használata 


A HegesztOberendezések használata 


A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 


B Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája A Ívhegesztés 
biztonságtechnikája 


A Gázhegesztés környezetkárosító hatása A Ívhegesztés 
környezetkárosító hatása A Tilzoltó berendezések, 
eszközök 
A Hegesztés befejezésének tilzvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


1 Elemi szintil  számítógéphasználat 


3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3 Gépészeti rajz készítése 


4 Diagramok olvasása, értelmezése 


4 Hegesztési jelképek értelmezése 


3 Elemi számolási készség 


5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök 
5 SzerelO kéziszerszámok 


5 Befogó, rögzítO eszközök 
5 Munkavédelmi, tilzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi  


5 Termikus vágás berendezései, eszközei 


5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 


5 Ívhegesztés berendezései, eszközei 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 HOkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
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Személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 
Egyedüllét türése 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerekben való gondolkodás 
A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0240-06 Hegesztı feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Méretre szabja a munkadarabot 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén 
beállításokat végez 
Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát 
és felülettisztaságot 
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 


Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
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WPS szerinti próbahegesztést végez 
A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Eltávolítja a salakot és a fröcskölOdéseket ívhegesztés esetén 


EllenOrzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztOgépet 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 


Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 


EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Beállítja a polaritást és a paramétereket 


Leföldeli a berendezést szükség szerint 


Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést 


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást EllenOrzi a 
palackszelepeket 


Felszereli a nyomáscsökkentOket 
Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz 


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat 
EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 


Szivárgáspróbát végez 


Beállítja az üzemi nyomást 


Palackcserét végez 


Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést 


Beállítja a vágás paraméterrendszerét 


Felveszi és rendeltetésszerien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket Elkészíti a 
lemeztervet 


Elindítja gépet és elvégzi a vágást 


Felügyeli a vágási folyamatot 


ElOkészíti a következO vágási programot 


Eltávolítja a kész munkadarabokat 


Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyajtO ládát 


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál  


Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát 


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 


Elvégzi a vágási miiveletet 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 


Szükségszerien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit 


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Általános minOségi hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Huzalt cserél 


Általános minOségi hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit 


Betölti és beállítja a kezelOszoftvert 
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Kitölti a fedOporszárítási naplót 


Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport 
Általános minOségil  hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással 


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 


Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 


Inicializál és pályaellenOrzést végez 
Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket 


Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén 


beállításokat végez 


Kiválasztja a vágási paramétereket 


Letakarítja a hegesztO-, vágógépet 


Kitölti a gépnaplót 


EllenOrzi a beszállási engedély meglétét 


Elkészíti a varrattérképet 


Vezeti az elektródaszárítási naplót 


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl  


Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 


Kitölti a munkalapot 


Anyagjegyzéket vezet 


Tulajdonságprofil:  


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 


C Síkmértani szerkesztések 


D Ábrázolási módok 


B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 


B Milszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C Diagramok olvasása, értelmezése 


A Szabványok használata 


A Gyártási utasítások értelmezése 


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


C Mil veleti terv készítése 


B Anyagok, segédanyagok ismerete 


D Az anyagok tulajdonságai 


D Fémes anyagok rendszerezése 


D Fémtani alapismeretek 


C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


C Könnyil fémötvözetek és tulajdonságaik 


C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 


C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése 
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C Könnyifémek és ötvözeteik hOkezelése 
A HegesztOgázok használata 


B Gázhegesztés hozaganyagai 


B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 


B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 


B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 


B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 


D Anyagvizsgálatok ismerete 


B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 


B MérOeszközök használata 


A Lángvágás berendezései, eszközei 


A Plazmavágás berendezései, eszközei 


A Egyéb vágóberendezések 
A GázhegesztO-berendezések és kezelésük 


A Fedett ívi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 


C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 


B ElOrajzolás 


C Reszelés, firészelés, köszörülés 


C Élkiképzés 
B Hajlítás 


B Nyújtás 


B Egyengetés 
A HegesztOláng 
A Lángvágás technológiája 


A Plazmavágás technológiája 


A Egyéb vágási technológiák 


B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


A HegesztOberendezések használata 


A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


A Fedett ívi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 


A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


A Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 


A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
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A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, 


a hegesztés végrehajtása 


A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 


A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 


B Lángforrasztás 
B Termikus szórás 


A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 


B Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 


A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 


A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 


A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 


A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 


A Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása 


A Tüzoltó berendezések, eszközök 


A Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


1 Elemi szintü számítógéphasználat 


4 Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 


3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3 Gépészeti rajz készítése 


4 Diagramok olvasása, értelmezése 


4 Hegesztési jelképek értelmezése 


3 Elemi számolási készség 


5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5 Állapotjelzö méröeszközök 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 


5 Befogó, rögzítö eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


4 Kéziforgácsoló szerszámok 


5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi  


4 Alakító kéziszerszámok 


5 Termikus vágás berendezései, eszközei 


5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 


5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 


4 Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
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Személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 







 


 18 


 


 
A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 


követelménymoduljainak 
azonosítój a megnevezése 


0110-06 
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 
feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
023 9-06 Hegesztı alapfeladatok 
0240-06 Hegesztı feladatok 


 


8/A. A képzés szerkezete 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés ajánlott 
idıterve elırehozott szakképzés esetén 


(3 szakképzı évfolyam) 


1/9. szakképzési évfolyam 
Heti maximális Oraszám 


 
Nyári összefüggı szakmai gyakorlat: 80 Ora 


A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett idıkeretet az iskola által 
meghatározottszakmai kompetenciákfejlesztésére szolgálO tananyagegységekkel,valamint az elırehozott 
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni. 


Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfınöki Orát tartalmazzák 
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2    2  113/1.0/0110-06 
3    3  


4 4 


5 5 
6 6 


7 7 
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2/10. szakképzési évfolyam 
Heti maximális Oraszám 


Nyári összefüggı szakmai gyakorlat: 120 Ora 


A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett idıkeretet az iskola által 
meghatározottszakmai kompetenciákfejlesztésére szolgálO tananyagegységekkel,valamint az elırehozott 
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni. 


Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfınöki Orát tartalmazzák 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
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28 


29 
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31 


32 
33 


34 
35 


36 
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6


7


8
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10 


11 
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113/1.0/0239-06 


113/2.0/0239-06 
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113/3.0/0240-06 


113/4.0/0240-06 


113/3.0/0239-06 


113/4.0/0239-06 
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3/11. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett idıkeretet az iskola által 
meghatározottszakmai kompetenciákfejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az elı rehozott 
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni. 


Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfınöki órát tartalmazzák 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


8 8 
9 9 


10 10 
11 11 


1 2    1 2  113/5.0/0240-06 
1 3    1 3  
14 14 
15 15 


16 16 


17 17 
18 18 


19 19 
20 20 
2 1    2 1  11 3/6.0/0240-06 
2 2    2 2  
23 23 


24 24 
25 25 


26 26 
27 27 


28 28 


29 113/7.0/0240-06 29 


30 30 
31 31 


32 113/8.0/0240-06 113/9.0/0240-06 113/10.0/0240-06 32 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
1 1 


2 2 


4 113/4.0/0240-06 4 


3 3 


5 5 
6 6 


7 7 
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A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképzı évfolyam esetén 


A tananyagegység 
óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 113/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tüz- és környezetvédelmi 
feladatok 


70 44 0 114 


2 113/1.0/0111-06 Müszaki dokumentációk 74 0 0 74 
3 113/2.0/0111-06 Geometriai mérés 18 36 0 54 


4 113/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi kisgépes 
alakítása 


54 0 160 214 


5 113/1.0/0239-06 Alapfogalmak 30 0 0 30 
6 113/2.0/0239-06 Hegesztési alapismeretek 84 0 0 84 
7 113/3.0/0239-06 Termikusvágás alapismeretei 4 0 0 4 
8 113/4.0/0239-06 Hegesztés befejezô müveletei 0 0 11 11 
9 113/1.0/0240-06 Termikus vágás, darabolás I. 9 0 10 19 


10 113/2.0/0240-06 Termikus vágás, darabolás II 18 0 30 48 
11 113/3.0/0240-06 Gázhegesztés 27 0 180 207 
12 113/4.0/0240-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztés 39 0 180 219 


13 113/5.0/0240-06 
Volfrámelektródás védôgázas 
ívhegesztés 


30 0 200 230 


14 113/6.0/0240-06 
Fogyóelektródás védôgázas 
ívhegesztés (MÍG/MAG) 


30 0 200 230 


15 113/7.0/0240-06 Egyéb hegesztôeljárás 30 0 112 142 


16 113/8.0/0240-06 
Hegesztési feszültségek, 
alakváltozások 


5 0 0 5 


17 113/9.0/0240-06 
Hegesztéssel kapcsolatos 
adminisztrációs tevékenységek 


5 0 0 5 


18 113/10.0/0240-06
Hegesztett kötések vizsgálata, 
minôsítése 10 0 0 10 


Mindösszesen óra: 537 80 1083 1700  
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, 


tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell figyelembe venni. 
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Áttekint ı táblázat 


 


évfolyamok Össz. Óraszám Heti óraszám 
HEGESZTİ tantárgyak 


9. 10. 11.  9. 10. 11. 


Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


36    1   


Mőszaki dokumentációk 36 36   1 1  
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 54    1,5   
Alapfogalmak  36    1  
Hegesztési alapismeretek  36    1  
Termikus vágás  4      
Termikus vágás, darabolás   32    1  
Gázhegesztés  36    1  
Bevont elektródás kézi ívhegesztés   32    1 
Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 


  32    1 


Hegesztéssel kapcsolatos alakvált. és admin.   16    0,5 
Hegesztett kötések vizsgálata   16    0,5 
Volfrámelektródás védıgázas ívhegesztés   16    0,5 
Egyéb hegesztési eljárások   16    0,5 
Alapfogalmak        
Hegesztési alapismeretek        
Szabad sáv terhére*:        
Anyagok 36 36   1 1  
Mőszaki ábrázolások alapjai 36    1   
Lemezalakítási módok   32    1 
Mőszaki ábrázolás        
Szakrajz   64    2 


Elmélet 
  


elmélet összesen:  198 216 224 638    
Geometriai mérések 54    1.5   
Anyagok 36 36   1 2  


 Elmélet ig. 
gyakorlat 


Mőszaki mérések        
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 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


72    2   


  elméletigényes gyakorlat összesen: 162 36 0 198    
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 180       
Termikus vágás, darabolás I.  10      
Termikus vágás, darabolás II.  30      
Gázhegesztés  80      
Hegesztés befejezı mőveletei  11      
Bevont elektródás kézi ívhegesztés 80 142 168     
Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 


  140 
   


 


Volfrámelektródás védıgázas ívhegesztés   156     
Egyéb hegesztési eljárások   112     


az iskola helyi programja           
Termikus vágás, darabolás        
Gázhegesztés        


Gyakorlat 


az iskola helyi programja         


  gyakorlat összesen:  260 273 576 1109    


  


elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári 
szakmai gyakorlat összesen:  


 
     


 
  összesen:         
  Nyári szakmai gyakorlat:        
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Szakmai képzés 9-12. évfolyam  


 
II. A központi program tananyagegységei 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképzı évfolyam esetén 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 1. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0110-06 0 44 0 


113/1.0/0110-06 


Általános gépészeti 
munka-, baleset-, tőz-
és környezetvédelmi 
feladatok szk 113/1.2/0110-06 70 0 0 


114 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/1.1/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Elsösegélynyújtási ismeretek 


A típus Tüzkár bejelentése 
A típus Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4. szint Elsösegélynyújtás 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 







 


 25 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Irányítási készség 
Tanulói tevékenységformák: 


Csoportos helyzetgyakorlat 100% 
A képzési helyszín jellege: 


szaktanterem 


Képzési idö: 
44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tennivalók vészhelyzetben 
Tüzvédelmi elöírások. 


Teendök tüz esetén. 
Tüzoltóberendezések használata 


Elsösegélynyújtás 
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére 
Elsösegélyt igénylö helyzetek: 
- az eszméletlenség 
- heveny rosszullétek 
- fájdalommal járó kórképek 
- belgyógyászati balesetek 
- mérgezések 
- sérülések 


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben 
Újraélesztés 


Rendkívüli helyzetek dokumentálása 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/1.2/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait 


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
A típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Környezetvédelmi ismeretek 
Tüzvédelmi ismeretek 


Munkabiztonsági ismeretek 
Munkavégzés szabályai 
Elsösegélynyújtási ismeretek  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
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2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20% 
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20% 


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10% 
A képzési helyszín jellege: 


szaktanterem 


Képzési idö: 
70 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Munkavédelem 


Munkavédelem célja, alapfogalmai 
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények 
Tüzvédelem 


Tüzveszélyes anyagok. 
Tüzveszélyességi osztálybasorolás 


Foglalkozás-egészségügy 
Természetvédelem 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A 
védelem jelentösége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti 
parkok, védett természeti területek. 
A víz 


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi. Az ivóvíz minösége. Ipari és kommunális 
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A höszennyezés. A közmüolló. A kommunális 
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminöség-védelem szabályozása. 


A levegö 
A levegöszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyezö gázok és 
hatásaik. 


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. 
Technológiai lehetöségek. 
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegı. 
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegıtisztaság-védelem. 
A hulladékok 


A települési és a termelési hulladék. 
A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetıségei. Talajvédelem. Égetés, 
rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges 
kezelést igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 


Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A 
zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és 
rezgésvédelem szabályozása. 
Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 2. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/1.0/0111-06 
Mőszaki 
dokumentációk szk 113/1.1/0111-06 74 0 0 74 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0111-06 


Mőszaki dokumentációk 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
2. szint 
3. szint 
2. szint 


3. szint  


Információforrások kezelése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 
Önálló szakmai munkavégzés 50% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idı: 
74 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rajztechnikai alapszabványok 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 
ábrázolás 


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tőrés, illesztés 
Felületi minıség 
Jelképes ábrázolások 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója 
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: 
- fémszerkezetek rajzai 
- technológiai rajzok 


Rendszerek rajzai 
- kapcsolási vázlatok 
- villamos rendszerek rajzai 
- építészeti rendszerek rajzai 
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 3. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0111-06 0 36 0 
113/2.0/0111-06 Geometriai mérés 


szk 113/2.2/0111-06 18 0 0 
54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0111-06 


Geometriai mérések 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mértékegységek 
Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 
3. szint Egyéb méröeszközök használata 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
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Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% 


Alkatrész rajz értelmezése 40% 


Csoportos versenyjáték 30% 


Csoportos megbeszélés 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Méröszoba 


Képzési idö: 


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, 
 


méröórával. 
méröórával 


Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel 


 
Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel. 
Szögmérések szinuszvonalzóval 


Külsö kúpok mérése, ellenörzése 
Belsö kúpok mérése, ellenörzése 
Mérés méröhasábokkal 


Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel 


Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése 
digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség 
ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával. 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, 
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése 


Mérési dokumentumok készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0111-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Mérési utasítás 


B típus Mértékegységek 


B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete 
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B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése 
B típus Szögek mérése és ellenOrzése 
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Gépipari mérOeszközök használata 


3. szint Egyéb mérOeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


ÁttekintO képesség 


Figyelem-összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


Miszaki rajz értelmezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 


Miveletek gyakorlása 20% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 


18 óra elmélet csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése. 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú 
mérOeszközökkel. 


Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata. 
BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének 
eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek 
mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük, 
. 


alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 
Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 4. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/3.1/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.2/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.3/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.4/0111-06 0 0 18 


113/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi 
kisgépes alakítása 


szk 113/3.5/0111-06 0 0 142 


214 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.1/0111-06 


Munkabiztonság, minıségvédelem 


 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Minöségbiztosítási alapismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint 
3. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Következtetési képesség 


Figyelem-összpontosítás 


Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Szabálykövetés 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% 


Rajz értelmezése 30% 


Válaszolás írásban mondatszintii  kérdésekre 10% 


Utólagos szóbeli beszámoló 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


- a miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése 


- az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii  használata 


- az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek 
megválasztása 


- a különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság 


- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a 
termelékenységre kifejtett hatása 


-a gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a 


megfelelö jellegii  mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága 


- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától 
függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a 
minöségre kifejtett hatása 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.2/0111-06 


Anyagjelölések értelmezése 


 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 
megfelelöt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Szabványhasználati ismeretek 
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C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 
Szabványos ipari vasötvözetek 


Szabványos könnyüfém ötvözetek 
Szabványos színesfém ötvözetek 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


3. szint Müszaki táblázatok kezelése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerezö képesség 


Áttekintö képesség 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gyakorlati jelentöségü szabványos ötvözetek áttekintése 
Az ipari vasötvözetek csoportosítása: 
Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira. 
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 
Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 
szerint 


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 
Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 
és EN szerint 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/3.3/0111-06 


 
 
Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete 


Hozzárendelt feladatkompetenciák:Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, 
céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
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Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai 
Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Ipari anyagok egyéb jellemzöi 
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25% 
Müszaki rajz értelmezése 25% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25% 
Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


18 óra elmélet csoportbontásban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Anyagkiválasztás 
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai) 
Az anyagkiválasztás müszaki, gazdasági szempontjai 
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból 


A kohászati félkész termékek méretszabványai és müszaki szállítási elöírások folytatása 
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4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.4/0111-06 


Elırajzolás 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus Síkmértani szerkesztések 
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
B típus Elörajzolás 
B típus Képlékenyalakítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi beszédkészség 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Tervezési képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Térlátás 


Kézügyesség 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
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Az elörajzolással szembeni követelmények 


Az elörajzolás lépései 


• a munkadarab ellenörzése 


• a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása, 


• a felrajzolandó felület festése, színezése, 


• a rajzoló- és méröeszközök kiválasztása, elökészítése, 


• elörajzolás, 
• ellenörzés 


Az elörajzolás szerszámai, eszközei 


Mérö és ellenörzö eszközök 
A felületszínezés lehetöségei 


A térbeli elörajzolás eszközei 


Az elörajzolás folyamata 


Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai 
Síkbeli és térbeli elırajzolás 
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása 
adott feladat elvégzéséhez 


- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása 


5. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.5/0111-06 


Fémek kézi és kisgépes alakítása 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 


C típus 
C típus 
B típus 


B típus 


B típus 


B típus 


A típus 


Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


Reszelés, fiirészelés, köszörülés 


Élkiképzés 
Haj lítás 


Nyújtás 


Egyengetés 


Kézi és kisgépes forgácsolás 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
3. szint 
5. szint 
5. szint 
3. szint 


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Egyéb méröeszközök használata  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelemmegosztás 
Figyelem-összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Müveletek gyakorlása 60% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kézi megmunkálási gyakorlatok 
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése 
Alkatrészek illesztése 
- illesztés reszeléssel 


- hántoló szerszámok, eszközök 
- lemezalkatrész készítése 


- sík és ívelt felületek hántolása 
- a dörzsárazás szerszámai és müvelete 
- türésezett furatok alak- és méretellenörzése 
- illesztés dörzsárazással 


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek 
- illesztés csiszolással 


- oldható kötések készítése, szerelése 
- komplex illesztési munkák, ellenörzö feladatok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 5. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0239-06 21 0 0 
113/1.0/0239-06 Alapfogalmak 


szk 113/1.2/0239-06 9 0 0 
30 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0239-06 


Általános alapfogalmak 


 
Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait 
WPS alapján beazonosítja az anyagokat 
Állapotjelzö müszerek jelzéseit értékeli 
Egyszerü vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg 
Folyamatos minöségellenörzést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani ismeretek 
Anyagvizsgálatok 
Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
4. szint 
3. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
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Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% 
Anyagminták azonosítása 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


21 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok 
rendszerezése sürüség alapján. Ipari vasötvözetek, könnyüfémek és ötvözetei, 
szinesfémek és ötvözetei 


Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS" 
Mennyiségek, jelölések, mértékegységek 
Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás, 
vezérlés fajtái 
Minöségirányítási, minöségellenérzési alapfogalmak 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.2/0239-06 


Hegesztési alapfogalmak 


 
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elömelegítést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
C típus 
C típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Szabványok használata 
Hegesztéstechnológiák 
Hegesztöláng használata 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Élkiképzés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Rendszerekben való gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% 
Anyagminták azonosítása 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idı: 
9 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése. 
Hegesztési helyzetek. Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 6. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0239-06 15 0 0 
szk 113/2.2/0239-06 21 0 0 
szk 113/2.3/0239-06 32 0 0 


113/2.0/0239-06 
Hegesztési 
alapismeretek 


szk 113/2.4/0239-06 16 0 0 


84 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0239-06 


Hegesztési Biztonsági Szabályzat 


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és 
környezetvédelmi elöírásokat 
Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését 


Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat 
Zárt, szük térben végzi munkáját 
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
C típus 


Biztonságtechnika 
Gázhegesztés biztonságtechnikája 
Ívhegesztés biztonságtechnikája 
Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
Ívhegesztés környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás A 
környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 


15 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ ismerete 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0239-06 


Munkavégzés feltételei 


 
Szemrevételezi a munkaterületet 


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására 


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) 


Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi 
eszközök meglétét 


Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket 
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) 


Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést 


Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Szabványok használata 


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 


Méröeszközök 


Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Állapotjelzö méröeszközök 
5. szint Szerelö kéziszerszámok 


5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Önállóság 
Egyedüllét türése 


A típus 


A típus 


B típus 


B típus 


B típus 


C típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 
Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 
21 óra elmélet csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
HBSZ elöírásai a munkavégzés feltételeiröl 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/2.3/0239-06 


Hegesztıberendezések, hegesztıkészülékek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint 
Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) 
Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket 
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) 
Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelése 
A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése 
A típus Hegesztöberendezések használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


32 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gázhegesztö berendezések, eszközök 
Ívhegesztö berendezések, eszközök 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.4/0239-06 


Hegesztés hozag- és segédanyagai 


Kiválasztja a megfelelö elektródát, égöszárat, illetve huzalt 
WPS alapján beazonosítja az anyagokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
A típus 
C típus 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
Gázhegesztés hozaganyagai 


Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
Hegesztögázok 
Anyagok, segédanyagok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5. szint Mennyiségérzék 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
16 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Bevont ívhegesztö elektródák jellemzöi 
A gázhegesztö pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzöi és a 
kiválasztásuk szempontjai. 
A folyósítószer feladata, típusai, jellemzöi és alkalmazása 
Hegesztögázok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 7. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/3.0/0239-06 
Termikusvágás 
alapismeretei szk 113/3.1/0239-06 4 0 0 4 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.1/0239-06 


Termikusvágás alapismeretei 


 
Termikus vágásokat végez 
Beállítja a WPS szerinti paramétereket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Gyártási utasítások értelmezése 
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
D típus Fémtani ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Következtetési képesség 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idı: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Termikus vágás fogalma, fajtái. 
Termikus vágászok berendezései, eszközei 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 8. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/4.0/0239-06 
Hegesztés befejezı 
mőveletei szk 113/4.1/0239-06 0 0 11 11 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.1/0239-06 


Hegesztés befejezı mőveletei 


 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Megtisztítja a felületet 
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint 
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséröl 
Letakarítja a munkaterületet 
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerü tárolásáról 
Kiüríti a szüröberendezések gyüjtötartályait 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Ipari vasötvözetek hökezelése 
Színesfémek és ötvözeteik hökezelése 


Könnyüfémek és ötvözeteik hökezelése 
Hibajavítások végzése 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
3. szint Elemi számolási készség 
5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Önfegyelem 


A típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hökezelés fogalma célja. Hökezelö eljárások az eljárás célja szerint. 
Hulladék tárolás 


Hibakeresö vizsgálatok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 9. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/1.2/0240-06 2 0 0 
szk 113/1.3/0240-06 0 0 10 


113/1.0/0240-06 
Termikus vágás, 
darabolás I. 


szk 113/1.4/0240-06 3 0 0 


19 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0240-06 


Termikus vágás, darabolás alapismeretei 


 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Elvégzi a vágási müveletet 
Elkészíti a lemeztervet 


Termikus vágásnál ellenörzi a láng minöséget, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén 
beállításokat végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
D típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Lángvágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás berendezései, eszközei 
Egyéb vágási technológiák 
Lángvágás technológiája 
Plazmavágás technológiája 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Befogó, rögzítö eszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


1. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai. 
Termikus vágási eljárások. 
Vágott felület minösítése. 
Gyalulás 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.2/0240-06 


Lángvágás elıkészületi mőveletei 


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
Müveleti terv készítése 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerben való gondolkodás 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
A típus 
A típus 
C típus 
B típus 
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A környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Térlátás 
Önfegyelem 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


2 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.3/0240-06 


Lángvágás folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat 
végez 
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 
Elvégzi a vágási müveletet 
Elindítja gépet és elvégzi a vágást 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát 
Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
Lángvágás berendezései, eszközei 
Lángvágás technológiája 
Biztonságtechnika 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás 
Lángvágás technológiája 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.4/0240-06 


Lángvágás befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
Lángvágás berendezései, eszközei 
Lángvágás technológiája 
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 


A típus 
A típus 
A típus 


A típus 
B típus 
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Körültekintés, elıvigyázatosság 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelısségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ ismerete. 


Gázpalack Biztonsági Szabályzata 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 10. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0240-06 5 0 0 
szk 113/2.2/0240-06 0 0 16 
szk 113/2.3/0240-06 4 0 0 
szk 113/2.4/0240-06 5 0 0 
szk 113/2.5/0240-06 0 0 14 


113/2.0/0240-06 
Termikus vágás, 
darabolás II 


szk 113/2.6/0240-06 4 0 0 


48 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0240-06 


Plazmavágás elıkészületi mőveletei 


 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Inicializál és pályaellenörzést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
Müveleti terv készítése 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
A típus 
A típus 
C típus 
B típus 
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Térlátás 
Önfegyelem 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés 
üzembehelyezése. 
Vágható fémek. 
A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivögázzal 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0240-06 


Plazmavágás folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat 
végez 
Elvégzi a vágási müveletet 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát 
Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Méretre szabja a munkadarabot 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
Plazmavágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás technológiája 
Biztonságtechnika 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Okok feltárása 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Plazmavágás technológiája. 
Vágás eszközei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.3/0240-06 


Plazmavágás befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
Plazmavágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás technológiája 
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 
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Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Biztonságtechnikai elöírások. HBSZ 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.4/0240-06 


Egyéb eljárások elıkészületi mőveletei 


 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenörzést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Egyéb vágási technológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Egyéb vágóberendezések ismerete 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Térlátás 
Önfegyelem 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése. 


Vágható fémek 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.5/0240-06 


Egyéb eljárások folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat 
végez 
Elvégzi a vágási müveletet 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát 
Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit 


Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Méretre szabja a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Egyéb vágási technológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Egyéb vágóberendezések 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Vágás technológiája, eszközei 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.6/0240-06 


Egyéb eljárások befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Egyéb vágási technológiák 
Biztonságtechnika 
Egyéb vágóberendezések 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


A típus 
B típus 
A típus 
A típus 


A típus 
B típus 
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Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ. 


Biztonságtechnikai elıírások 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 11. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/3.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/3.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/3.3/0240-06 5 0 0 
szk 113/3.4/0240-06 0 0 180 
szk 113/3.5/0240-06 10 0 0 


113/3.0/0240-06 Gázhegesztés 


szk 113/3.6/0240-06 4 0 0 


207 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/3.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 







 


 64 


Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az 
élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége gázhegesztéssel 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegeszthetöség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és 
ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.3/0240-06 


Hegesztıgázok, hegesztıberendezések 


 
Ellenörzi a palackszelepeket 
Felszereli a nyomáscsökkentöket 
Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat 
Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 
Beállítja az üzemi nyomást 
Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 


Hegesztögázok használata 
Gázhegesztés hozaganyagai 
Hegesztöláng 
Lángforrasztás 
Termikus szórás  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Elemi számolási készség 
5. szint Állapotjelzö méröeszközök 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% 
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Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az égést tápláló oxigén, éghetö gázok. 
Gázhegesztö-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentök, hegesztötömlök 
és tömlöcsatlakozások, hegesztöpisztolyok, biztonsági szerelvények 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.4/0240-06 


Gázhegesztés végrehajtás a 


 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 


Ellenörzi az összeállítás pontosságát 


Felhegeszti a kifutólemezeket 


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 


Palackcserét végez 


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 


B típus 


A típus 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


C típus 


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 


Hegesztöláng 


Hegesztöberendezések használata 


Lángforrasztás 


Termikus szórás 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint 
5. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
4. szint 


Kéziforgácsoló szerszámok 


Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Varratképzés vízszintes helyzetekben 


Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


A környezet tisztántartása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Az anyagok elökészítése a gázhegesztéshez. A hegesztöanyag kiválasztása. A hegesztö-
berendezések használata. A hegesztöláng beállítása. 
A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés 
Lángforrasztás 
Termikus szórás 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.5/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Hibajavítások végzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


B típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 
B típus 







 


 68 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elvárt minöségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba. 
Gázzárványok. Salakzárványok. Repedések 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.6/0240-06 


Gázhegesztés biztonságtechnikáj a 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
C típus 


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Biztonságtechnika 
Gázhegesztés biztonságtechnikája 
Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: A 
környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztö-berendezések idöszaki ellenörzése. A 
gázhegesztéssel kacsolatos munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 12. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/4.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.3/0240-06 9 0 0 
szk 113/4.4/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.5/0240-06 0 0 180 
szk 113/4.6/0240-06 14 0 0 


113/4.0/0240-06 
Bevontelektródás 
kézi ívhegesztés 


szk 113/4.7/0240-06 4 0 0 


219 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Felhegeszti a kifutólemezeket 
Ellenörzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés. 


A hegesztési sorrendterv. 
Elömelegítés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, 
erösen ötvözött acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és 
ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.3/0240-06 


Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztı elektródák 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
A típus Hegesztöberendezések használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 


Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Anyagminták azonosítása 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


9 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az ívhegesztés ömlesztofolyamata. 
Ívhegeszto áramforrások és eszközök 
Ívhegeszto elektródák: bevonatának fo feladatai, kihozatali tényezo, bevonattípusok 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.4/0240-06 


Az ívhegesztés hı- és fémtani folyamata 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 
Ipari vasötvözetek hokezelése 
Színesfémek és ötvözeteik hokezelése 
Könnyüfémek és ötvözeteik hokezelése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Hokezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetoség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési ido: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A ho hatása a szerkezeti elemre. 


A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai 
5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.5/0240-06 


Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
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Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben 
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni 
müveletek 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.6/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 5. szint 
Varratképzés vízszintes helyzetekben 4. szint 
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


14 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztés minöségi követelményei. 
Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb 
eltérések 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.7/0240-06 


Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 
Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Hegesztöberendezések használata 
B típus Hegesztéstechnológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
C típus Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 
Pontosság 


Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A 
munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. 
Környezetvédelem. 
Zaj elleni védelem, höhatás elleni védelem 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 13. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/5.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.3/0240-06 10 0 0 
szk 113/5.4/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.5/0240-06 0 0 200 
szk 113/5.6/0240-06 4 0 0 


113/5.0/0240-06 
Volfrámelektródás 
védıgázas 
ívhegesztés 


szk 113/5.7/0240-06 4 0 0 


230 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
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Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés. 


A hegesztési sorrendterv. 
Elömelegítés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége volfrámelektródás védıgázas ívhegesztéssel 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
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Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, 
erösen ötvözött acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, 
a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.3/0240-06 


 


Volfrámelektródás, védıgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztı berendezés felépítése 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
A típus 
B típus 
A típus 


Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 


Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Anyagminták azonosítása 10% 


A képzési helyszín jellege: 
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Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az AWI hegesztés elve, a hegesztöberendezés felépítése, hegesztöáramforrás építöelemi 
és ezek funkciói. 


Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetöségi adatok, bekapcsolási idö. 


Hegesztöpisztoly, gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott 
hegesztöberendezés. 


Az egyenáramú ív jellemzöi, szürökondenzátor feladata. 


Hegesztöberendezés összeállítási és kabantartási munkái 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/5.4/0240-06 


Volfrámelektródás, védögázas ívhegesztés anyagai, hegesztıpálcák, védıgázok 
használata és alkalmazása 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Anyagok, segédanyagok ismerete 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Volframelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Mennyiségérzék 


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


B típus 


C típus 


C típus 


C típus 


C típus 


A típus 


B típus 
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Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegesztöáram megválasztása, beállítása, mérése. 
Irányértékek a hegesztöáramerösség kiválasztásához. 
Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása. 
Védögázfelhasználás-védögázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védögázok, munkahely 
védögázellátása. 
AWI hegesztöpálcák 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.5/0240-06 


Varratképzés volfrámelektródás, védıgázas ívhegesztéssel 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
A típus Szabványok használata 
A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 


4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben 
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni 
müveletek 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/5.6/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Hibajavítások végzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 


B típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai, 
porozitásképzödés okai, kötéshibák képzödésének okai, végkráterképzödés okai. 


AWI hegesztöberendezés müködésének zavarai, okok és következmények. 


Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban 


7. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/5.7/0240-06 


Volfrámelektródás védıgázas ívhegesztés biztonságtechnikáj a 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 


Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


C típus 


Hegesztöberendezések használata 


Hegesztéstechnológiák 


Biztonságtechnika 


Ívhegesztés biztonságtechnikája 


Ívhegesztés környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tőzvédelem. Hegesztési füstképzıdés. A 
munkahelyek szellıztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. 
Környezetvédelem 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 14. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/6.1/0240-06 2 0 0 
szk 113/6.2/0240-06 2 0 0 
szk 113/6.3/0240-06 8 0 0 
szk 113/6.4/0240-06 8 0 0 
szk 113/6.5/0240-06 4 0 0 
szk 113/6.6/0240-06 0 0 200 
szk 113/6.7/0240-06 3 0 0 


113/6.0/0240-06 


Fogyóelektródás 
védıgázas 
ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 


szk 113/6.8/0240-06 3 0 0 


230 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


2 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az 
élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett 
kötés helye körzetének tisztítása. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége fogyóelektródás ívhegesztéssel 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
2 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, 
erösen ötvözött acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, 
a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.3/0240-06 


 


Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztı berendezés felépítése 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
A típus 
B típus 
A típus 


Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
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Anyagminták azonosítása 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


8 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hegesztöáramforrás. Huzalelötoló berendezés. Hegesztöpisztoly 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.4/0240-06 


Fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
B típus Hegesztéstechnológiák 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk önálló rendszerezése 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztési paraméterek hatása. 
Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktetö ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe 
a kötésminöségére 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.5/0240-06 
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Fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztés anyagai, hegesztOhuzalok, védıgázok 
használata és alkalmazása 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minOségii  hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Anyagok, segédanyagok ismerete 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyii fémötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 


Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Mennyiségérzék 


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


KözérthetOség 


Tanulói tevékenységformák: 


Anyagminták azonosítása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 


4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HegesztOhuzalok, védOgázok. Alapanyagok 


6. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/6.6/0240-06 


Varratképzés fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minOségii  hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


B típus 


C típus 


C típus 


C típus 


C típus 


B típus 


A típus 
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Huzalt cserél 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
A típus Szabványok használata 
A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben 
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni 
müveletek 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/6.7/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
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Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


Szabványok használata 


Gyártási utasítások értelmezése 


MérOeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


Hibajavítások végzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Következtetési képesség 


Rendszerben való gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


FelelOsségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 


Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idO: 


3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A kötésekben keletkezO eltérések csoportosítása és kódjelzése 


A tompa- illetve sarokvarratok jellemzO külsO és belsO eltérései. 


Az eltérések megengedhetO értékeikre vonatkozó elOírások 


8. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/6.8/0240-06 


Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket 


EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minOségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus HegesztOberendezések használata 


B típus Hegesztéstechnológiák 


B típus Biztonságtechnika 


A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája 


B típus 


A típus 


A típus 


B típus 


A típus 


B típus 
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
C típus Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A 
munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. 
Környezetvédelem 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 15. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/7.1/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.2/0240-06 5 0 0 
szk 113/7.3/0240-06 10 0 0 
szk 113/7.4/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.5/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.6/0240-06 0 0 112 
szk 113/7.7/0240-06 3 0 0 


113/7.0/0240-06 
Egyéb 
hegesztıeljárás 


szk 113/7.8/0240-06 3 0 0 


142 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben 
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál 
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Elkészíti a varrattérképet 
Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Alakító kéziszerszámok 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az 
élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége egyéb hegesztıeljárással 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, 
erösen ötvözött acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, 
a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.3/0240-06 


Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Tanmühely 
Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Fedett ívü hegesztés elve, berendezései. 
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés elve, berendezései. 
Plazmaívhegesztés elve, berendezései. 


Ellenállás-hegesztés elve, berendezései. 
Sajtolóhegesztés elve, berendezései. 
Egyéb hegesztési eljárások 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.4/0240-06 


Egyéb eljárások paraméterei 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk önálló rendszerezése 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési paraméterek hatása 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/7.5/0240-06 


Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Fedettívü hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 


B típus 
A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 
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Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Egyéb hegesztöeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.6/0240-06 


Varratképzés egyéb hegesztı eljárással 


 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 
Kitölti a fedöporszárítási naplót 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben 
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


B típus 
A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 







 


 99 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni 
müveletek 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.7/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és 
felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A kötésekben keletkezö eltérések csoportosítása és kódjelzése. 


A tompa, illetve sarokvarratok jellemzö külsö és belsö eltérései. Varrathiba kimutatási 
módszerek. 


Az eltérések megengedhetö értékeikre vonatkozó elöírások 


8. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/7.8/0240-06 


Egyéb hegesztıelj árás biztonságtechnikáj a 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 


Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Kitölti a gépnaplót 


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztöberendezések használata 


Hegesztéstechnológiák 


Biztonságtechnika 


Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 


Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


C típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. s
zint 


5. s
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Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tőzvédelem. Hegesztési füstképzıdés. A 
munkahelyek szellıztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. 
Környezetvédelem 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 16. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/8.0/0240-06 
Hegesztési 
feszültségek, 
alakváltozások 


szk 113/8.1/0240-06 5 0 0 5 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/8.1/0240-06 


Hegesztési feszültségek, alakváltozások 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus Diagramok olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Elemi számolási készség 
5. szint Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idı: 
5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztés során bevitt hı jellemzése. A fémek viselkedése hı hatására. A hegesztési 
feszültségek kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása. 


A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetıségei 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 17. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/9.0/0240-06 


Hegesztéssel 
kapcsolatos 
adminisztrációs 
tevékenységek 


szk 113/9.1/0240-06 5 0 0 5 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/9.1/0240-06 


Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 
Anyagjegyzéket vezet 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Gyártási 
utasítások értelmezése A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, 
karbantartási utasítás használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 


4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 50% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 
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Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap. 
Különbözö engedélyek 
Hegesztök minösítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy 
igénybevételnek kitett varratokat készítök nyilvántartása. Hegesztöanyag fogyási napló 
vezetése 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 18. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/10.0/0240-06 
Hegesztett kötések 
vizsgálata, 
minısítése 


szk 113/10.1/0240-06 10 0 0 10 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/10.1/0240-06 


Hegesztett kötések vizsgálata, minısítése 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Diagramok olvasása, értelmezése 
D típus Az anyagok tulajdonságai 
D típus Anyagvizsgálatok ismerete 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintő számítógéphasználat 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
5. szint Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, elıvigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelısségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
Technológiai próbák végzése 30% 
Technológiai minták elemzése 30% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% 
Anyagminták azonosítása 10% 
Tárgyminták azonosítása 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
10 óra elmélet csoportbontásban 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztés minıségi követelményei 
Hegesztési eltérések 


Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok 
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Szabadsáv terhére:  


A mőszaki ábrázolások alapjai  


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolások 
alapjai 


37 óra 
A tanulók fegyelmezett 
munkavégzésre nevelése. 
A rajzeszközök 
és mérıeszközök pontos 
használata. 
Gondos és esztétikus 
munkavégzésre nevelés. 
Tanári bemutatás 
és magyarázat alapján 
jegyzetkészítés. 
 


A mőszaki dokumentáció 
és a szabvány fogalma. 
A mőszaki dokumentáció 
általános elıírásai. 
A mértékegységek, 
névleges és tényleges 
méret. 
Mérési gyakorlatok: 
hosszúságmérés 
mérıszalaggal, 
tolómérıvel, 
mikrométerrel. 
Ellenırzı eszközök 
használata: derékszög, 
acél- és más vonalzók, 
szögellenırzı eszközök. 
Rajzlapok méretei, 
méretarány, feliratmezı, 
darabjegyzék, vonalfajták, 
méretmegadás, 
szabványírás. 
Rajzeszközök használata, 
rajzok készítése (papíron 
és munkadarabon). 
 


A munkahely rendjét, 
a fontosabb 
munkavédelmi 
és tőzrendészeti oktatás 
szabályait munkanaplóba, 
jegyzetfüzetbe leírják. 
Megismerkednek 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásaival. 
Gyakorolják a fontosabb 
mértékegységeket és azok 
átszámítását 
prefixumokkal. 
Felmérı dolgozatot írnak, 
és azt kiértékelik. 
Hosszúságmérési 
gyakorlatokat végeznek, 
különféle hosszmérı 
eszközökkel. 
Ismerkednek az ellenırzı 
eszközökkel 
és használatukat 
gyakorolják. 
Rajzeszközökkel 
ismerkednek 
és gyakorolják azok 
használatát 
 


– A tanulók be tudják 
tartani 
a munkavédelmi 
és tőzrendészeti 
elıírásokat. 
– Tudják alkalmazni 
a mőszaki 
dokumentáció 
általános elıírásait. 
– A tanulók képesek 
alkalmazni az SI 
alapmértékegységeit 
és azok kisebb 
és nagyobb értékeit 
prefixumokkal 
átszámítani. 
– Tudnak 
mérıszalaggal mmpontossággal, 
tolómérıvel 
0,05 mm pontossággal 
mérni. 
– Tudják használni az 
ellenırzı 
eszközöket. 
– Tudják 
a rajzeszközöket 
használni, ismerik 
a rajzlapméreteket, 
a kicsinyítést 
és nagyítást. 
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Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 
Az anyagok tulajdonságai. 
 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 
bır, mőanyagok, 
gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 
felhasználási 
területeiket. 
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 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 
jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 110 


Mőszaki ábrázolás 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolás 


74 óra 


Metszeti ábrázolás 
Egyszerő és összetett 
metszete 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Egyszerő testek 
ábrázolása metszetben, 
füzetben és A/4-es 
rajzlapon, projektfeladat 
Forgástestek ábrázolása 
félvetületben, félnézet-
félmetszetben. 
füzetben és 
A/4-es rajzlapon 
Lépcsıs metszetek 
alkalmazása 
csoportmunkában 
Differenciált feladatok. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a metszeteket 
rendszerezni, 
− jelrendszerüket 
ismertetni, 
szerkesztési 
feladatokat elvégezni, 
− különbséget tenni 
metszet és szelvény 
között, 
− alkatrészt összetett 
metszetben ábrázolni. 
 


 
Méretmegadás elemei, 
mérethálózat felépítése 
Rajzi szabályok 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Bázisméretek, 
szerkesztési és 
technológiai bázisok 
megválasztása, indoklása. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− szabvány szerinti, 
megfelelı 
méretelosztású 
méretezett rajzot 
készíteni, 
− alkalmazni a 
különleges 
méretmegadások 
szabályait, 
− alkalmazni a 
bázisméreteket, a 
szerkesztési és 
technológiai 
bázisokat. 
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Alkatrészrajz, mőhelyrajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Alkatrészrajzok készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
méretezett rajzot 
készíteni. 
 


 
Összeállítási rajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Összeállítási rajz 
készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− helyesen értelmezni 
az összeállítási rajz 
fogalmát, 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
összeállítási rajzot 
készíteni. 
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Lemezalakítási módok  
 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: Nem 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Lemezalakítási módok 
74 óra 
 


Statika 
Erırendszerek 
Síkbeli erırendszerek 
Egyensúly fogalma, 
annak biztosítása. 
Az erı és erırendszerek 
fogalma, jelölése, 
jellemzıinek ismerete. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb 
szerkesztések és 
számítási feladatok 
végzése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− egyéb tantárgyakban 
szerzett ismereteiket 
hasznosítani, 
− az erıt ábrázolni, 
összetevıkre bontani, 
erık eredıjét 
meghatározni, 
− az erı nyomatékát 
meghatározni, 
− ismertetni az erı 
jelét, mértékegységeit 
és az eredı erı 
kiszámításának 
módját. 


 Tartók statikája 
Egyszerő és konzolos 
Tartó fogalma.  
A tartó reakció erıinek meghatározása 
számítással. Kötélerı ábra kiszerkesztése. 
Nyíróerı ábra szerkesztése. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kéttámaszú tartók 
reakcióerıit, 
veszélyes 
keresztmetszetét, 
maximális hajlító 
nyomatékát 
meghatározni. 
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 Terhelési módok 
Egyszerő igénybevételek 
Húzott és hengerelt 
acélok alkalmazása 
Egyszerőbb 
acélszerkezetek 
Csıszerkezetek elemei 
Csıhajlítási eljárások 
Képlékenyalakítási 
eljárások: 
− kovácsolás és sajtolás 
− hengerlés 
− huzal-, rúd- és 
csıhúzás 
− mélyhúzás. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni és 
ismertetni az 
egyszerő 
igénybevételeket, 
− acélszerkezetek, 
csıszerkezetek 
igénybevételeit 
felismerni, ismertetni, 
− acélcsöveket adott 
sugárral meghajlítani, 
− ismertetni a 
képlékenyalakítás 
lényegét. 
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Szakmai tankönyvek listája:  


 
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I 
Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. 
Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 


66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 
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TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 102 ajánlott 


 







 


 


HEGESZTİ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 


I. 
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 


1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 0000 00 00 
2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztö 
3. Szakképesítések köre: 


3.1 Részszakképesítések 
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 01 
Megnevezés: Bevontelektródás hegesztö 
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 02 


Megnevezés: Egyéb eljárás szerinti hegesztö 
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 03 


Megnevezés: Fogyóelektródás hegesztö 
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 04 
Megnevezés: Gázhegesztö 
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 05 
Megnevezés: Hegesztö-vágó gép kezelöje 
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 06 


Megnevezés: Volfrámelektródás hegesztö 
3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 
3.3. Szakképesítés-ráépülés Nincs 


4. Hozzárendelt FEOR szám: 7425 


5. Képzés maximális idötartama: 
Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok 


száma 
Óraszám 


Hegesztö 2 2000  


II. 
EGYÉB ADATOK 


SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Hegesztı 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a 
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést 
elökészítö évfolyam keretében is. 
Vagy 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 


Szakmai elöképzettség: – 


Elöírt gyakorlat: – 


Elérhetö kreditek mennyisége: – 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. Elmélet aránya: 30% 







 


 


3. Gyakorlat aránya: 70% 


(Az elmélet/gyakorlat arány az „elörehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) 


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 


Idötartama (évben vagy félévben): 1 év 


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhetö 


Ha szervezhetö, mikor: 3. félév után 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Bevontelektródás hegesztı 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a 
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést 
elökészítö évfolyam keretében is. 
Vagy 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 


Szakmai elöképzettség: – 


Elöírt gyakorlat: – 


Elérhetö kreditek mennyisége: – 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idötartama: 


Szakképzési évfolyamok száma: – 


Óraszám: 1200 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 
 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): – 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Egyéb eljárás szerinti hegesztı 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a 
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést 
elökészítö évfolyam keretében is. 
Vagy 







 


 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 


Szakmai elöképzettség: – 


Elöírt gyakorlat: – 


Elérhetö kreditek mennyisége: – 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A 
képzés maximális idötartama: Szakképzési 
évfolyamok száma: – 


Óraszám: 1200 
3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): – 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fogyóelektródás hegesztı 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a 
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 
E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö 
évfolyam keretében is. 
Vagy 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 


Szakmai elöképzettség: – 


Elöírt gyakorlat: – 


Elérhetö kreditek mennyisége: – 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idötartama: 


Szakképzési évfolyamok száma: – 


Óraszám: 1200 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 







 


 A munkakör, foglalkozás 


5. Szakmai alapképzés idOtartama (fogyatékkal élOk esetében, iskolai rendszerben): – 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gázhegesztı 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetO az e rendelet 3. számú mellékletében a 
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhetOek a szakképzést 
elOkészítO évfolyam keretében is. 
Vagy 


Iskolai elOképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 


Szakmai elOképzettség: – 


ElOírt gyakorlat: – 


ElérhetO kreditek mennyisége: – 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idOtartama: 


Szakképzési évfolyamok száma: – 


Óraszám: 1200 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 
 


5. Szakmai alapképzés idOtartama (fogyatékkal élOk esetében, iskolai rendszerben): – 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Hegesztı-vágó gép kezel6je 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetO az e rendelet 3. számú mellékletében a 
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhetOek a szakképzést 
elOkészítO évfolyam keretében is. 
Vagy 


Iskolai elOképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 


Szakmai elOképzettség: 


ElOírt gyakorlat: 


ElérhetO kreditek mennyisége: 







 


 A munkakör, foglalkozás 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idötartama: 


Szakképzési évfolyamok száma: – 


Óraszám: 400 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 
 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): – 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
 szükséges 


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Volfrámelektródás hegesztı 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a 
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést 
elökészítö évfolyam keretében is. 
Vagy 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 


Szakmai elöképzettség: – 


Elöírt gyakorlat: – 


Elérhetö kreditek mennyisége: – 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idötartama: Szakképzési 


évfolyamok száma: – 


Óraszám: 1200 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 
 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): – 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


III. 
MUNKATERÜLET 


1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: 







 


 A munkakör, foglalkozás 


 
FEOR száma FEOR megnevezése 


7425 Hegesztö  


2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: 


Elvégzi az adminisztrációs feladatokat 
Ellenörzi a munkaterületet 
Elökészíti a munkadarabot 
Beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket 
Elvégzi a hegesztést 
Elvégzi a vágást 
Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat 


3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
  A szakképesítéssel rokon szakképesítések 


 azonosító száma  megnevezése 


31 582 10 0000 00 00 Épületlakatos 


31 521 25 0000 00 00 Szerkezetlakatos  


IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 


A szakmai követelménymodulok felsorolása: 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási 
technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, 
dokumentálásában 
Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


A Környezetvédelmi ismeretek 
A Tüzvédelmi ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A Tüzoltó berendezések, eszközök 
A Tüzkár bejelentése 
A Elsösegélynyújtási ismeretek 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Információforrások kezelése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 







 


 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 ElsOsegélynyújtás 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
FelelOsségtudat 
Szabálykövetés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
ÁttekintO képesség 
Figyelem-összpontosítás 
RendszerezO képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elOvigyázatosság 
Tervezési képesség 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenOrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos 
gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, védOfelszereléseket 
Egyszerii gépészeti miiszaki rajzokat készít 
Egyszerii  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít 
ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elOre gyártott 
elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelO 
berendezéseket, védOfelszereléseket személyi védOfelszereléseket 


ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 
(szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelOt 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, 
dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 
Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés 
stb.) 
Közremiiködik a minOségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 







 


 


D Ábrázolási módok 
B Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 
C Mérési utasítás 
B Mértékegységek 
C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
C Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai 
C Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C Ipari anyagok egyéb jellemzöi 
D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 
C Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 
C Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyüfém ötvözetek 
C Szabványos színesfém ötvözetek 
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
B Hosszméretek mérése és ellenörzése 
B Szögek mérése és ellenörzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
B Elörajzolás 
C Reszelés, fürészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B Képlékenyalakítás 
B Hajlítás 
B Nyújtás 
B Egyengetés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
B Minöségbiztosítási alapismeretek 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
B Szabványhasználati ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Információforrások kezelése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Szabadkézi vázlatkészítés 
2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Müszaki táblázatok kezelése 
4 Gépipari méröeszközök használata 
5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Egyéb méröeszközök használata 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 







 


 


Döntésképesség 


Felelességtudat 
Térlátás 
Szabálykövetés 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Testi ere 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Áttekinte képesség Figyelem-


összpontosítás Rendszereze 
képesség Lényegfelismerés 
(lényeglátás) 
Körültekintés, elevigyázatosság 
Tervezési képesség 
Absztrakt gondolkodás 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0239-06 Hegeszt6 alapfeladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Azonosítja a szerkezeti anyagok febb típusait 
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi 
eleírásokat 
Szemrevételezi a munkaterületet 


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására 
Ellenerzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) 
Ellenerzi a munkaterületre eleírt munkavédelmi, tiizvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét 
Ellenerzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) eleírások maradéktalan teljesítését 
Elvégzi a kezelési és karbantartási eleírásban meghatározott miiveleteket 
Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat 
Kiválasztja a megfelele elektródát, égeszárat, illetve huzalt 
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elemelegítést végez 
WPS alapján beazonosítja az anyagokat 
Ellenerzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) 
Bekapcsolja az elszívó- és sziireberendezést 
Állapotjelze miiszerek jelzéseit értékeli 


Egyszerii  vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg 
Beállítja a WPS szerinti paramétereket 
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait 


Szemrevételezéssel ellenerzi a munkadarabot 
Megtisztítja a felületet 
Termikus vágásokat végez 
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint 
Folyamatos mineség-ellenerzést végez 
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint 
Zárt, sziik térben végzi munkáját 
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezésérel 







 


 


Letakarítja a munkaterületet 
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerfi tárolásáról 
Kiüríti a szfirOberendezések gyfi jtOtartályait 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázo lás i  módok 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B M fi szaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Anyagok, segédanyagok 
D Az anyagok tulajdonságai 
D Fémes anyagok rendszerezése 
D Fémtani  a lap ismere tek  
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyfi fémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése 
C Könnyfi fémek és ötvözeteik hOkezelése 
A HegesztOgázok 
B Gázhegesztés hozaganyagai 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
D Anyagv izsgá la tok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
B Mé rOe sz k öz ök  
A GázhegesztO-berendezések és kezelése 
A Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése 
B Hegesz tés technológ iák  
C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 
B E l O r a j z o l á s  
C Reszelés, ffirészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B H a j l í t á s  
B N y ú j t á s  
B E g y e n g e t é s  
A HegesztOláng használata 
A HegesztOberendezések használata 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hiba javí tások végzése 
B Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 
A Ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A Ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintfi  számítógép-használat 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 







 


 


3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök 
5 Állapotjelze) mére)eszközök 


5 Szerele) kéziszerszámok 
5 Befogó, rögzíte) eszközök 
5 Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i 
5 Termikus vágás berendezései, eszközei 
5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 
5 Ívhegesztés berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 He)kezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 


Személyes kompetenciák: 


Felele)sségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Egyedüllét tfirése 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 


Közérthete)ség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Rendszerekben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellene)rze) képesség) 
Áttekinte) képesség 
Körültekintés, ele)vigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0240-06 Hegeszt6 feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Méretre szabja a munkadarabot 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 
Termikus vágásnál ellene)rzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Élele)készítést végez 
Összeállítja ffize)varrattal a munkadarabot 
Ellene)rzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a ffize)varratokat 







 


 


Megköszörüli a fiizOvarratok kezdeti és végpontjait 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztOkészülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
WPS szerinti próbahegesztést végez 
A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Eltávolítja a salakot és a fröcskölOdéseket ívhegesztés esetén 
EllenOrzi a hálózatot 
Kiválasztja a hegesztOgépet 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást 
EllenOrzi a palackszelepeket 
Felszereli a nyomáscsökkentOket 
Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat 
EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 
Beállítja az üzemi nyomást 
Palackcserét végez 
Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket 
Elkészíti a lemeztervet 
Elindítja gépet és elvégzi a vágást 
Felügyeli a vágási folyamatot 
ElOkészíti a következO vágási programot 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 
Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyii jtO ládát 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát 
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 
Elvégzi a vágási miiveletet 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Szükségszeriien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit 
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel 
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Huzalt cserél 
Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 







 


 


Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelOszoftvert 
Kitölti a fedOporszárítási naplót 
Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport 
Általános minOségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenOrzést végez 
Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket 
Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Letakarítja a hegesztO-, vágógépet 
Kitölti a gépnaplót 
EllenOrzi a beszállási engedély meglétét 
Elkészíti a varrattérképet 
Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 


Anyagjegyzéket vezet 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Miiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok ismerete 
D Az anyagok tulajdonságai 
D Fémes anyagok rendszerezése 
D Fémtani alapismeretek 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése 
C Könnyiifémek és ötvözeteik hOkezelése 
A HegesztOgázok használata 
B Gázhegesztés hozaganyagai 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
D Anyagvizsgálatok ismerete 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
B MérOeszközök használata 







 


 


A Lángvágás berendezései, eszközei 
A Plazmavágás berendezései, eszközei 
A Egyéb vágóberendezések 
A Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
A Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
B E l ör a j z o l á s  
C Reszelés, ffirészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B H a j l í t á s  
B N y ú j t á s  
B E g y e n g e t é s  
A Hegesztöláng 
A Lángvágás technológiája 
A Plazmavágás technológiája 
A Egyéb vágási technológiák 
B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
A Hegesztöberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
B Lángfor rasztás 
B Termikus szórás 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
B Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elöírásai 
C Munkavégzés szabályai 







 


 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintii  számítógép-használat 
4 Hegeszte-vágógép kezeleszoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mére-, ellenerzeeszközök 
5 Állapotjelze méreeszközök 


5 Szerele kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Befogó, rögzíte eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
4 Kéziforgácsoló szerszámok 
5 Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzei 
4 Alakító kéziszerszámok 
5 Termikus vágás berendezései, eszközei 
5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 
5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 
4 Egyéb hegeszteeljárások berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Hekezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4 Varratképzés függeleges és fej feletti helyzetben 


Személyes kompetenciák: 


Felelességtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 


Közértheteség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenerze képesség) 
Áttekinte képesség 
Körültekintés, elevigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztı feladatok 







 


 


A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Méretre szabja a munkadarabot 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 
Zsírtalanítja az anyagot 
ÉlelOkészítést végez 
Összeállítja fiizOvarrattal a munkadarabot 
EllenOrzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a fiizOvarratokat 
Megköszörüli a fiizOvarratok kezdeti és végpontjait 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztOkészülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és 
összekészíti 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a hegesztéshez szükséges védO-eszközöket 
Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál 
A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Felügyeli a hegesztési folyamatot 


Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
Eltávolítja a kész munkadarabot 
Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölOdéseket, egyengeti a darabot) 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Miiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok 
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Anyagvizsgálatok ismerete 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések 
B MérOeszközök használata 
A Bevontelektródás kézi ívhegesztési eljárás eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 
A HegesztOberendezések használata 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Tiizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tiizvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 







 


 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök 
5 Állapotjelze) mére)eszközök 
5 Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i 
5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei kiválasztása, beállítása 
5 Hegeszte)pálca kiválasztása 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4 Varratképzés függe)leges és fej feletti helyzetben 


Személyes kompetenciák: 


Felele)sségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 


Közérthete)ség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellene)rze) képesség) 
Áttekinte) képesség 
Körültekintés, ele)vigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0244-06 Gázhegeszt6 feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Összeállítja ffize)varrattal a munkadarabot 
Ellene)rzi az összeállítás pontosságát 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegeszte)készülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Ellene)rzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztítást 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevíte)/éghete) gáz- és oxigénellátást 
Ellene)rzi a palackszelepeket 







 


 


Felszereli a nyomáscsökkentOket 
Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat 
EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 
Beállítja az üzemi nyomást 
Palackcserét végez 
Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket 
Elkészíti a lemeztervet 
Elindítja gépet és elvégzi a vágást 
Felügyeli a vágási folyamatot 
ElOkészíti a következO vágási programot 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 
Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtO ládát 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát 
Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 


Elvégzi a vágási miiveletet 
Szükség esetén cseréli a vágófej kopó alkatrészeit 
Gázhegesztéshez biztosítja a paramétereket, égOgáz- és az oxigénellátást 
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti próbahegesztést végez 
A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 


Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölOdéseket, egyengeti a darabot) 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
D Az anyagok tulajdonságai 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Ipari vasötvözetek 
C Könnyiifémötvözetek 
C Színesfémötvözetek 
A HegesztOgázok ismerete 
A HegesztOpálcák 
D Anyagvizsgálatok 
B MérOeszközök 
A GázhegesztO-berendezések és kezelésük 
A HegesztOláng használata 







 


 


B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A Tüzoltó berendezések, eszközök 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintü számítógép-használat 
4 Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5 Állapotjelzö méröeszközök 
5 Hegesztöpálca kiválasztása 
5 Kisgépek használata 
5 Befogó, rögzítö eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
4 Kéziforgácsoló szerszámok 
5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 
4 Alakító kéziszerszámok 
5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Balra hegesztés 
5 Jobbra hegesztés 


Személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzö képesség) 
Áttekintö képesség 







 


 


Körültekintés, elOvigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0245-06 Volfrámelektródás semleges védıgázas ívhegesztı (TIG) feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Összeállítja fiizOvarrattal a munkadarabot 
EllenOrzi az összeállítás pontosságát 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztOkészülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel 
A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
EllenOrzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztOgépet 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
EllenOrzi a csatlakozást a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint 
Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz 
Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál 
A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
Utómunkálatokat végez, egyengeti a darabot 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Miiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok 
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
B MérOeszközök használata 
B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Anyagvizsgálatok 
A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 
B HegesztOberendezések használata 
A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
B A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
A Hibajavítások végzése 
B Biztonságtechnika 
A Hegesztés befejezésének tiizvédelmi elOírásai 
A Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 







 


 


1 Elemi szintii  számítógép-használat 
4 Hegeszte)-vágógép kezele)szoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök 
5 Állapotjelze) mére)eszközök 
5 Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i 
5 Véde)gázas ívhegesztés berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 He)kezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Személyes kompetenciák: 


Felele)sségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 


Közérthete)ség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellene)rze) képesség) 
Áttekinte) képesség 
Körültekintés, ele)vigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı ( MIG/MAG) feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Összeállítja fiize)varrattal a munkadarabot 
Ellene)rzi az összeállítás pontosságát 
Megköszörüli a fiize)varratok kezdeti és végpontjait 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegeszte)készülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 
Ellene)rzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
Általános mine)ségii  hegesztett kötést készít fogyóelektródás véde)gázas ívhegesztéssel 


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti véde)gázt (véde)gázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Ellene)rzi a hálózatot 







 


 


Kiválasztja a hegesztOgépet 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
EllenOrzi a csatlakozást HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint 
Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz 
Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
Huzalt cserél 
WPS szerinti próbahegesztést végez 
A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 


Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölOdéseket, egyengeti a darabot) 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Mfiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok 
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
C Nemvas-fémek hegesztése, hOkezelése 
B MérOeszközök használata 
B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Anyagvizsgálatok ismerete 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések 
B MérOeszköz használata 
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A HegesztOberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája 
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök 
5 Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi 
5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 







 


 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4 Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzö képesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0247-06 Egyéb hegesztıeljárások feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Összeállítja fiizövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Megköszörüli a fiizövarratok kezdeti és végpontjait 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Kitölti a fedöporszárítási naplót 
Feltölti a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) elöírásai alapján a fedöport 
Pont- és vonalhegesztést végez 
Dörzshegesztést végez 
Lángforrasztást végez 
Salaktalanítja a varratot 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölödéseket, egyengeti a darabot) 







 


 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Miiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok 
C Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
C Ipari vasötvözetek hökezelése 
B Méröeszköz-ismeret 
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
B Anyagvizsgálatok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések 
B Méröeszköz-használat 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
B E l ör a j z o l á s  
C Reszelés, fiirészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B H a j l í t á s  
B N y ú j t á s  
B E g y e n g e t é s  
A Hegesztöláng használata 
A Hegesztöberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívii  hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
B Lángfor rasztás 
B Termikus szórás 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 
A Ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 







 


 


A Egyéb hegeszte)eljárások környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi ele)írásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintfi  számítógép-használat 
4 Hegeszte)gép kezele)szoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök 
5 Állapotjelze) mére)eszközök 
5 Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i 
5 Egyéb hegesztési eljárások berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
4 Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban 


Személyes kompetenciák: 
Felele)sségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Térlátás 


Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 


Közérthete)ség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellene)rze) képesség) 
Áttekinte) képesség 
Körültekintés, ele)vigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0249-06 Hegesztı-vágó gép kezel6jének feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Beállítja a plazma- és segédgázok ele)írt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezele)szoftvert 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 







 


 


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenörzést végez 
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Letakarítja a hegesztö és a vágógépet 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Mfiveleti terv készítése 
C Anyagok, segédanyagok 
C Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
C Ipari vasötvözetek hökezelése 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
B Anyagvizsgálatok 
B Méröeszköz-használat 
A Lángvágás berendezései, eszközei 
A Plazmavágás berendezései, eszközei 
A Egyéb vágóberendezések 
A Bevontelektródás kézi ívhegesztési eljárás eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelése 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelése 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelése 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
A Egyéb vágási technológiák 
B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
A Hegesztöberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 







 


 


A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak ele)készítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 


B Lángfor rasztás 
B Termikus szórás 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegeszte)eljárások biztonságtechnikája 
A Egyéb hegeszte)eljárások környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi ele)írásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintfi  számítógép-használat 
4 Hegeszte)gép kezele)szoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
3 Tájékozódás 


5 Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök 
5 Állapotjelze) mére)eszközök 
5 Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i 
5 Egyéb hegesztési eljárások berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
4 Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban 


Személyes kompetenciák: 


Felele)sségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Térlátás 
Önfegyelem 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 


Közérthete)ség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellene)rze) képesség) 
Áttekinte) képesség 
Körültekintés, ele)vigyázatosság 







 


 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0250-06 Hegeszt6 kiegészítı I. a bevontelektródás hegesztök számára 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, a hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást 
Ellenörzi a palackszelepeket 
Felszereli a nyomáscsökkentöket 
Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat 
Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 
Beállítja az üzemi nyomást 
Palackcserét végez 
Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket 
Elkészíti a lemeztervet 


Elindítja gépet és elvégzi a vágást 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Elökészíti a következö vágási programot 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtö ládát 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát 
Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén 
Elvégzi a vágási miiveletet 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Szükségszeriien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit 


Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Általános minöségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 
Huzalt cserél 
Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Kitölti a fedöporszárítási naplót 


Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport 
Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenörzést végez 
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Letakarítja a hegesztö-, vágógépet 
Kitölti a gépnaplót 
Ellenörzi a beszállási engedély meglétét 







 


 


Elkészíti a varrattérképet 
Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl 
Vezeti a generálkivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 
Anyagjegyzéket vezet 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
D Az anyagok tulajdonságai 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C Ipari vasötvözetek 
C Könnyfifémötvözetek 
C Színesfémötvözetek 
A Hegesztögázok ismerete 
A Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
A Hegesztöberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
B Lángfor rasztás 
B Termikus szórás 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 







 


 


B MérOeszközök használata 
A Lángvágás berendezései, eszközei 
A HegesztOláng használata 
A Lángvágás technológiája 
A Plazmavágás technológiája 
A Egyéb vágási technológiák 
B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, 
vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Lángvágás biztonságtechnikája 
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája 
A Egyéb hegesztOeljárások környezetkárosító hatása 
A Tiizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tiizvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintii  számítógép-használat 
4 HegesztO-vágógép kezelOszoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök 
5 SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Befogó, rögzítO eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
4 Kéziforgácsoló szerszámok 
5 Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi 
4 Alakító kéziszerszámok 
5 Vágás berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Vágási biztonsági ismeretek alkalmazása 


Személyes kompetenciák: 
FelelOsségtudat 
Pontosság 


Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
KözérthetOség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 







 


 


Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 


Okok feltárása 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0251-06 Hegeszt6 kiegészítı IV. a gázhegesztök számára 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Ellenörzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályozót a géphez 
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
Ellenörzi a csatlakozást HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint 
Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz 
Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést 


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Általános minöségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 
Huzalt cserél 
Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 
Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Kitölti a fedöporszárítási naplót 
Feltölti a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) elöírásai alapján a fedöport 
Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenörzést végez 
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Letakarítja a hegesztö-, vágógépet 
Kitölti a gépnaplót 
Ellenörzi a beszállási engedély meglétét 
Elkészíti a varrattérképet 
Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 
Anyagjegyzéket vezet 
Kitölti a tiizvédelmi engedélyt 







 


 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Mfiveleti terv készítése 
C Anyagok, segédanyagok 
C Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
C Ipari vasötvözetek hökezelése 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
B Anyagvizsgálatok 
B Méröeszköz-használat 
A Lángvágás berendezései, eszközei 
A Plazmavágás berendezései, eszközei 
A Egyéb vágóberendezések 
A Bevontelektródás kézi ívhegesztési eljárás eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
A Egyéb vágási technológiák ismerete 
B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
A Hegesztöberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
B Lángfor rasztás 
B Termikus szórás 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 







 


 


A Biztonságtechnika 
A Ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegeszte)eljárások biztonságtechnikája 
A Egyéb hegeszte)eljárások környezetkárosító hatása 


A Tiizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tiizvédelmi ele)írásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintii  számítógép-használat 
4 Hegeszte)gép kezele)szoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök 
5 Állapotjelze) mére)eszközök 
5 Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i 
5 Egyéb hegesztési eljárások berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
4 Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos hegesztési helyzetekben 


Személyes kompetenciák: 
Felele)sségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 


Közérthete)ség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellene)rze) képesség) 
Áttekinte) képesség 
Körültekintés, ele)vigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0252-06 Hegeszt6 kiegészítı VI. a volfrámelektródás hegeszt6k számára 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Üzembe helyezi a gázhegeszte)-berendezést 
Ellene)rzi a palackszelepeket 







 


 


Felszereli a nyomáscsökkentöket 
Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat 
Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 
Beállítja az üzemi nyomást 
Palackcserét végez 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, a hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket 
Elkészíti a lemeztervet 


Elindítja gépet és elvégzi a vágást 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Elökészíti a következö vágási programot 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 
Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtö ládát 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát 
Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén 
Elvégzi a vágási miiveletet 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Szükségszeriien cseréli a vágófej kopó alkatrészeit 
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Huzalt cserél 
Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Hegeszti a munkadarabot 
Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén 
Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Kitölti a fedöporszárítási naplót 
Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport 
Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztö eljárással 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazivanyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenörzést végez 
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Letakarítja a hegesztö-, vágógépet 
Kitölti a gépnaplót 







 


 


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét 
Elkészíti a varrattérképet 
Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 


Anyagjegyzéket vezet 
Kitölti a tfizvédelmi engedélyt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Mfiveleti terv készítése 
C Anyagok, segédanyagok 
D Az anyagok tulajdonságai 
D Fémes anyagok rendszerezése 
D Fémtani alapismeretek 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
C Ipari vasötvözetek hökezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hökezelése 
C Könnyfifémek és ötvözeteik hökezelése 
C Ipari vasötvözetek 
C Könnyfifémötvözetek 
C Színesfémötvözetek 
A Hegesztögázok használata 
B Gázhegesztés hozaganyagai 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
D Anyagvizsgálatok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések 
B Méröeszköz-ismeret 
A Lángvágás berendezései, eszközei 
A Plazmavágás berendezései, eszközei 
A Egyéb vágóberendezések 
A Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
A Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 







 


 


B  E l Or a j z o l á s  
C Reszelés, ffi részelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B H a j l í t á s  
B N y ú j t á s  
B E g y e n g e t é s  
A HegesztOláng használata 
A Lángvágás technológiája 
A Plazmavágás technológiája 
A Egyéb vágási technológiák 
B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
A HegesztOberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi  hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
A Ellenállás-hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Sajtolóhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
B L á ng f o r ra s z t ás  
B Termi kus  sz órás  
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hiba javí tások végzése  
A Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája 
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Egyéb hegesztOeljárások környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintfi  számítógép-használat 
4 HegesztO-vágógép kezelOszoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök 
5 SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Befogó, rögzítO eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
4 Kéziforgácsoló szerszámok 
5 Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi 







 


 


4 Alakító kéziszerszámok 
5 Termikus vágás berendezései, eszközei 
5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 
5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 
4 Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4 Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 


Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0360-06 Hegesztı kiegészítı III. a fogyóelektródás hegesztık számára 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 
Ellenörzi a palackszelepeket 
Felszereli a nyomáscsökkentöket 
Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat 
Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 


Beállítja az üzemi nyomást 
Palackcserét végez 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát 
Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 







 


 


Szükségszeriien cseréli a vágófej kopó alkatrészeit 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, a hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket 
Elvégzi a vágási miiveletet 
Elkészíti a lemeztervet 
Elindítja gépet és elvégzi a vágást 
Felügyeli a vágási folyamatot 
ElOkészíti a következO vágási programot 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtO ládát 
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel 
Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit 


Betölti és beállítja a kezelOszoftvert 
Kitölti a fedOporszárítási naplót 
Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport 
Általános minOségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással 
Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelOszoftvert 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazivanyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenOrzést végez 
Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket 
Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Letakarítja a hegesztO-, vágógépet 
Kitölti a gépnaplót 
EllenOrzi a beszállási engedély meglétét 
Elkészíti a varrattérképet 
Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 
Anyagjegyzéket vezet 
Kitölti a tiizvédelmi engedélyt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 







 


 


A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Mfiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok 
D Az anyagok tulajdonságai 
D Fémes anyagok rendszerezése 
D Fémtani alapismeretek 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
C Ipari vasötvözetek hökezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hökezelése 
C Könnyfifémek és ötvözeteik hökezelése 
C Ipari vasötvözetek 
C Könnyfifémötvözetek 
C Színesfémötvözetek 
A Hegesztögázok használata 
B Gázhegesztés hozaganyagai 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
D Anyagvizsgálatok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
B Méröeszköz-használat 
A Lángvágás berendezései, eszközei 
A Plazmavágás berendezései, eszközei 
A Egyéb vágóberendezések 
A Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
A Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
B E l ör a j z o l á s  
C Reszelés, ffirészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B H a j l í t á s  
B N y ú j t á s  
B E g y e n g e t é s  
A Hegesztöláng használata 
A Lángvágás technológiája 
A Plazmavágás technológiája 
A Egyéb vágási technológiák 
B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
A Hegesztöberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 







 


 


A Ellenállás-hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 


A Sajtolóhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 


A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 


B Lángfor rasztás 
B Termikus szórás 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája 
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Egyéb hegesztOeljárások környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintfi számítógép-használat 
4 HegesztO-vágógép kezelOszoftvertje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök 
5 SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Befogó, rögzítO eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
4 Kéziforgácsoló szerszámok 
5 Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi 
4 Alakító kéziszerszámok 
5 Termikus vágás berendezései, eszközei 
5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 
5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 
4 Egyéb hegesztOeljárások berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 HOkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Vágás 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4 Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben 


Személyes kompetenciák: 
FelelOsségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 







 


 


Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
KözérthetOség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenOrzO képesség) 
ÁttekintO képesség 
Körültekintés, elOvigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0362-06 Hegeszt6 kiegészítı II. az egyéb eljárás szerinti hegesztök számára 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést 
EllenOrzi a palackszelepeket 
Felszereli a nyomáscsökkentOket 
Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat 
EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 


Beállítja az üzemi nyomást 
Palackcserét végez 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát 
Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Szükség esetén cseréli a vágófej kopó alkatrészeit 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket 
Elvégzi a vágási miiveletet 
Elkészíti a lemeztervet 


Elindítja gépet és elvégzi a vágást 
Felügyeli a vágási folyamatot 
ElOkészíti a következO vágási programot 
Eltávolítja a kész munkadarabokat 
Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 
Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtO ládát 
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Huzalt cserél 







 


 


Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 
Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelOszoftvert 
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 
Inicializál és pályaellenOrzést végez 
Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket 
Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Letakarítja a hegesztO-, vágógépet 
Kitölti a gépnaplót 
EllenOrzi a beszállási engedély meglétét 
Elkészíti a varrattérképet 
Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 


Anyagjegyzéket vezet 
Kitölti a tiizvédelmi engedélyt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Miiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok ismerete 
D Az anyagok tulajdonságai 
D Fémes anyagok rendszerezése 
D Fémtani alapismeretek 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése 
C Könnyiifémek és ötvözeteik hOkezelése 
C Ipari vasötvözetek 
C Könnyiifémötvözetek 
C Színesfémötvözetek 
A HegesztOgázok használata 
B Gázhegesztés hozaganyagai 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 
D Anyagvizsgálatok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések 







 


 


B MérOeszköz-használat 
A Lángvágás berendezései, eszközei 
A Plazmavágás berendezései, eszközei 
A Egyéb vágóberendezések 
A GázhegesztO-berendezések és kezelésének 
A Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 
B E l Or a j zo l ás  
C Reszelés, ffirészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B H a j l í t á s  
B N y ú j t á s  
B E g y e n g e t é s  
A HegesztOláng használata 
A Lángvágás technológiája 
A Plazmavágás technológiája 
A Egyéb vágási technológiák 
B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
A HegesztOberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Tfizoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintfi számítógép-használat 
4 HegesztO-vágógép kezelOszoftverje 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök 
5 SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Befogó, rögzítO eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 







 


 


4 Kéziforgácsoló szerszámok 
5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 
4 Alakító kéziszerszámok 
5 Termikus vágás berendezései, eszközei 
5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 
5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Vágás 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4 Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzö képesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0363-06 Hegesztı kiegészítı V. a hegesztı-vágó gép kezelıi számára 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Méretre szabja a munkadarabot 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 
Zsírtalanítja az anyagot 
Élelökészítést végez 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Ellenörzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 







 


 


Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz 
Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Összeállítja fiizövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a fiizövarratokat 
Megköszörüli a fiizövarratok kezdeti és végpontjait 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 


Felügyeli a hegesztési folyamatot 
Hegeszti a munkadarabot 
Ellenörzi a WPS alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
Eltávolítja a kész munkadarabot 
Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén 
Általános minöségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Huzalt cserél 
Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Kitölti a fedöporszárítási naplót 
Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport 
Kitölti a gépnaplót 
Ellenörzi a beszállási engedély meglétét 
Elkészíti a varrattérképet 
Vezeti az elektródaszárítási naplót 
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 
Anyagjegyzéket vezet 
Kitölti a tiizvédelmi engedélyt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 







 


 


C Diagramok olvasása, értelmezése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 
C Mfiveleti terv készítése 
B Anyagok, segédanyagok ismerete 
D Az anyagok tulajdonságai 
D Fémes anyagok rendszerezése 
D Fémtani alapismeretek 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
C Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
C Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
C Ipari vasötvözetek hökezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hökezelése 
C Könnyfifémek és ötvözeteik hökezelése 
C Ipari vasötvözetek 
C Könnyfifémötvözetek 
C Színesfémötvözetek 
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
B Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
D Anyagvizsgálatok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések 
B Méröeszköz-használat 
A Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
B E l ör a j z o l á s  
C Reszelés, ffirészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B H a j l í t á s  
B N y ú j t á s  
B E g y e n g e t é s  
A Hegesztöberendezések használata 
A Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
A Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
A Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 
A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 
A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 


végrehajtása 







 


 


A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 


B Lángforrasztás 
B Termikus szórás 
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 
A Biztonságtechnika 
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 
A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása 
A Tüzoltó berendezések, eszközök 
A Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
4 Diagramok olvasása, értelmezése 
4 Hegesztési jelképek értelmezése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
3 Tájékozódás 
4 Térérzékelés 
5 Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5 Állapotjelzö méröeszközök 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Befogó, rögzítö eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
4 Kéziforgácsoló szerszámok 
5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 
4 Alakító kéziszerszámok 
5 Termikus vágás berendezései, eszközei 
5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 
4 Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 
4 Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 


Személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 







 


 


Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztán tartása 
Okok feltárása 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésti szakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítója megnevezése 


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö) 


0239-06 Hegesztö alapfeladatok 


0240-06 Hegesztö feladatok  


A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítója megnevezése 


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö) 


0239-06 Hegesztö alapfeladatok 


0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztö ( E ) feladatok  


A 31 521 11 0100 31 02 azonosító számú, Egyéb eljárás szerinti hegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítója  megnevezése 


0110-06  Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok 


0111-06  Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö) 


0239-06  Hegesztö alapfeladatok 


0247-06  Egyéb hegesztöeljárások feladatai  


A 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás hegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítója megnevezése 


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö) 


0239-06 Hegesztö alapfeladatok 


0246-06 Fogyóelektródás védögázas ívhegesztö (MIG/MAG) feladatok  


A 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, Gázhegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítója megnevezése 


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö) 


0239-06 Hegesztö alapfeladatok 


0244-06 Gázhegesztö (G) feladatok 







 


 


 
A 31 521 11 0100 31 05 azonosító számú, HegesztO-vágó gép kezelOje megnevezésil részszakképesítés szakmai 


követelménymoduljainak 


azonosítója megnevezése 


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tilz- és környezetvédelmi feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelO) 


0239-06 HegesztO alapfeladatok 


0249-06 HegesztO-vágó gép kezelOjének feladatai  


A 31 521 11 0100 31 06 azonosító számú, Volfrámelektródás hegesztO megnevezésil részszakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítója megnevezése 


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tilz- és környezetvédelmi feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelO) 


0239-06 HegesztO alapfeladatok 


0245-06 Volfrámelektródás semleges védOgázas ívhegesztO (TIG) feladatok  


V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 


1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei 


Modulzáró vizsga eredményes letétele. 
Iskolai rendszeril szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképzO évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékil a modulzáró vizsga eredményes 
letételével. 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszeril  szakképzésben résztvevO 
vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga. 
A vizsgázónak az adott vizsgarészhez rendelt táblázat szerint valamennyi feladatot teljesítenie kell. 


A 0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztO feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati 
feladatai: 







 


 


 


 


A vizsga akkor értékelhetı, ha 
– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros 
hegesztéseknél, – a meghegesztendı varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


A 0244-06 Gázhegesztı feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 







 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


A 0245-06 Volfrámelektródás semleges védögázas ívhegesztö (TIG) feladatok követelménymodul 
modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


A 0246-06 Fogyóelektródás védögázas ívhegesztö (MIG/MAG) feladatok követelménymodul modulzáró 
vizsga gyakorlati feladatai: 







 


 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


2. A szakmai vizsga részei 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Elsösegélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 







 


 


gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
 0239-06 Hegesztı alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 100% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
 0240-06 Hegesztı feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 480 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. f 60% 
2. f 20% 
3. f
el


20%  


5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztı (E) feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 







 


 


 


 


A vizsga akkor értékelheto, ha 
– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél, 
– a meghegesztendo varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idotartama: 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Bevont elektródás kézi ívhegeszto szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idotartama: 30 perc (felkészülési ido 20 perc, válaszadási ido 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0244-06 Gázhegesztı (G) feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelheto, ha 
– a meghegesztendo varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elo. 
A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idotartama: 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Gázhegeszto és vágó szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idotartama: 30 perc (felkészülési ido 20 perc, válaszadási ido 10 perc) 







 


 


 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0245-06 Volfrámelektródás semleges védıgázas ívhegesztı (TIG) feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 
A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Volfrámelektródás semleges védögázas ívhegesztés szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı (MIG/MAG) feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
– legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül. 







 


 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Fogyóelektródás védögázas ívhegesztö (MIG/MAG) szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
 0247-06 Egyéb hegeszt6eljárások feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Szakirányú összetett hegesztési gyakorlat az MSZ EN ISO 6947 szerinti különbözö hegesztési 
helyzetekben 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Egyéb hegesztési eljárások szakmai ismeret 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


10. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
 0249-06 Hegeszt6-vágó gép kezel6jének feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett vágási, hegesztési gyakorlatok 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


11. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
 0250-06 Hegeszt6 kiegészít6 I. a bevontelektródás hegeszt6k számára 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


A 6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 







 


 


gyakorlati 
Idötartama: 360 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. fel 60% 
2. fel 20% 
3. fel


adat 
20%  


12. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0251-06 Hegesztô kiegészítô IV. a gázhegesztôk számára 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Az 5.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 360 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. fel 60% 
2. fel 20% 
3. fel


adat 
20%  


13. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0252-06 Hegesztô kiegészítô VI. a volfrámelektródás hegesztôk 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 360 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 







 


 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek. 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. fel 60% 
2. fel


adat 
20% 


3. fe l
adat 


20%  


14. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0360-06 Hegeszt6 kiegészít6 III. a fogyóelektródás hegeszt6k számára 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 360 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek. 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. fel 60% 
2. fel


adat 
20% 


3. fe l
adat 


20%  


15. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0362-06 Hegeszt6 kiegészít6 II. az egyéb eljárás szerinti hegeszt6k számára 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 480 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 







 


 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20%  


16. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0363-06 Hegesztı kiegészítı V. a hegesztı-vágó gép kezelıi számára 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 480 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20%  


3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek 
súlya a vizsga egészében  


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 55  


A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


5. vizsgarész: 55 


A 31 521 11 0100 31 02 azonosító számú, Egyéb eljárás szerinti hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


9. vizsgarész: 55 


A 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 







 


 


8. vizsgarész: 55 


A 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, GázhegesztO megnevezésii  részszakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


6. vizsgarész: 55 


A 31 521 11 0100 31 05 azonosító számú, HegesztO-vágó gép kezelOje megnevezésii részszakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


10. vizsgarész: 55 


A 31 521 11 0100 31 06 azonosító számú, Volfrámelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


7. vizsgarész: 55 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és 
ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, 
Bevontelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik 


11. vizsgarész: 100 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és 
ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 02 azonosító számú, Egyéb 
eljárás szerinti hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik 


15. vizsgarész: 100 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és 
ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, 
Fogyóelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik 


14. vizsgarész: 100 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és 
ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, GázhegesztO 
megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik 


12. vizsgarész: 100 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és 
ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 05 azonosító számú, HegesztO-
vágó gép kezelOje megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik 


16. vizsgarész: 100 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és 
ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 06 azonosító számú, 
Volfrámelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik 


13. vizsgarész: 100 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 


5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai: 
A modulzáró vizsgán készített vizsgadarabok elkészítése és elfogadása feltétele a szakmai vizsgára 
bocsátásnak. A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés után az 
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MSZ EN ISO 5817 szabvány C szintjének. A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint 
minösítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1 vagy az MSZ EN ISO 9606-2 szerint, az arra felhatalmazott 
vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO 5817 B, illetve C szinteknek 
megfelelöen végzi el a minösítési szabványban elöírt vizsgálatok elvégeztetése után. Amennyiben minösítési 
tanúsítvány kiadására nincs igény, a vizsgadarabokkal szemben szemrevételezéses vizsgálat után az MSZ EN 
ISO 5817 szerint C szint a követelmény. 


VI.   ESZKÖZ- ÉS 
FELSZERELÉSI JEGYZÉK 


A képzési feladatok teljesítéséhez 
szükséges eszközök és felszerelések 


minimuma 


       


Lánghegesztö berendezés X X X X X X X 


Lángvágó berendezés X X X X X X X 


Ívhegesztö berendezés 
(eljárásonként) 


X X X X X  X 


Hegesztö készülékek 
(befogószerszámok) 


X X X X X X X 


Forgatók, pozicionálók X X X X X X X 


Kéziszerszámok (sarokcsiszoló, 
kalapácsok, drótkefe) 


X X X X X X X 


Speciális szerszámok és tartozékok X X X X X X X 


Méröeszközök X X X X X X X 


Technológiai specifikus 
védöeszközök (védöfalak) 


X X X X X X X 


Egyéni védöeszközök (HBSZ és 
gyártó elöírás szerint) 


X X X X X X X 


Környezetvédelmi eszközök 
(elszívó és szlirö egységek) 


X X X X X X X 


Anyagmozgató eszközök 
(mágneses kiemelök, vákuumos 
kiemelök, emelögépek) 


X X X X X X X 


Adagoló berendezések X X X X X X X 


Hegesztést segítö eszközök 
(kerámia alátétek, rézgyám, 
gyökvédö eszközök) 


X X X X X  X 


 


VII.   
EGYEBEK 


Iskolai rendszerli  képzéseknél az összefüggö szakmai gyakorlat idötartama: 2 
szakképzö évfolyam esetén az elsö tanévet követöen 160 óra, 3 szakképzö évfolyam 
esetén az elsö tanévet követöen 80 óra a második tanévet követöen 120 óra 
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I. Általános irányelvek 
1. A képzés szabályozásának jogi háttere 


A központi program 


– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, – a 
szakképzésröl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, – a 
gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény, 


valamint 


a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékröl és az 
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje 
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl, valamint a térségi integrált 
szakképzö központ tanácsadó testületéröl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, 


az iskolai rendszerü szakképzésben részt vevö tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) 
OM rendelet, 


a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéröl szóló módosított 20/2007. 
(V. 21.) SZMM rendelet, 


a 31 521 11 0000 00 00 Hegesztö szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 
tartalmazó szakképesítésért felelös miniszteri rendelet 


alapján készült. 


A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzö intézményt 
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében 
közremüködö gazdálkodó szervezet igényeit. 


A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben 
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján 
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési 
idöre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzö 
intézmény fenntartója hagyja jóvá. 


2. A szakképesítések OKJ-ban szereplı és egyéb adatai 


A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 0000 00 00 


A szakképesítés megnevezése: Hegesztı 


Szakképesítések köre: Szakképesítés-
elágazások: nincsenek 


Hozzárendelt FEOR szám: 7425 


Szakképzési évfolyamok száma: 2 


Elmélet aránya: 30 % 


Gyakorlat aránya: 70 % 


(Az elmélet/gyakorlat arány az „elörehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) 


Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
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Idötartama (évben vagy félévben): 1 év 
Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhetö 
Ha szervezhetö, mikor: 3. félév után 


3. A képzés szervezésének feltételei 


Személyi feltételek 


Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában 
szabályozott feltételekkel rendelkezö pedagógus és egyéb szakember láthatja el. 


Tárgyi feltételek 


A szakmai elmélet oktatását és a szakképzö iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzö 
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: 


– szaktanterem 
– tanmőhely 
– kisüzemi termelıhely 


– tanterem – 
mérıszoba 


A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések 
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. 


A tanulószerzödés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó 
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzö iskola bevonásával – 
ellenörzi. 


Az illetékes területi gazdasági kamara ellenörzésijoga kiterjed a szakképzö iskola és a gazdálkodó 
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenörzésére is. 
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4. A tanulók felvételének feltételei 


A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
Bemeneti kompetenciák: 


Iskolai elöképzettség: 


Szakmai elöképzettség: 
Elöírt gyakorlat: 
Elérhetö kreditek mennyisége: 
Pályaalkalmassági követelmények: 
Szakmai alkalmassági követelmények: 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 


5. A szakképesítés munkaterülete 


a képzés megkezdhetö a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú 
mellékletében a gépészet szakmacsoportra 


meghatározott kompetenciák birtokában. E 
kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést 
elökészítö évfolyam keretében is 
Vagy 


nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 
iskolai végzettség 


- - - nem 
szükségesek 
nem szükségesek 
szükséges 


A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: 


A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 


7425 Hegesztö, lángvágó  


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: 


Elvégzi az adminisztrációs feladatokat 
Ellenörzi a munkaterületet Elökészíti a 
munkadarabot Beüzemeli a munkavégzéshez 
szükséges gépeket 


Elvégzi a hegesztést 
Elvégzi a vágást 
Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat  


     A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
 azonosító száma   megnevezése 


31 582 10 0000 00 00  Épületlakatos 
31 521 25 0000 00 00  Szerkezetlakatos  


6. A képzés célja 


A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzöbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez 
szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 
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A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat, ki kell alakítani az 
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, 
személyes, társas és módszerkompetenciák). 


 


7. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a 
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Környezetvédelmi ismeretek 
A Tüzvédelmi ismeretek 


A Munkabiztonsági ismeretek 
A Tüzoltó berendezések, eszközök A Tüzkár bejelentése 
A Elsösegélynyújtási ismeretek 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Információforrások kezelése 


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsösegélynyújtás 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


 
Módszerkompetenciák: 
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ÁttekintO képesség 


Figyelem-összpontosítás 


RendszerezO képesség 


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elOvigyázatosság Tervezési képesség 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 


A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil:  


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenOrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 


miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, 


védOfelszereléseket 


Egyszerii  gépészeti miiszaki rajzokat készít 


Egyszerii  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési 


tervet készít 


ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 


segédanyagokat, elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, 


felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, védOfelszereléseket 


ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 


vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre 


vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 


megfelelOt 


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fii részelés, reszelés, 


menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 


kéziszerszám-élezés stb.) 


Közremiiködik a minOségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Tulajdonságprofil:  


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 


C Síkmértani szerkesztések 


D Ábrázolási módok 


B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 


A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 
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C Mérési utasítás 


B Mértékegységek 
C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai C Ipari anyagok hötechnikai 
tulajdonságai C Ipari anyagok villamos tulajdonságai 


C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai C Ipari anyagok egyéb 
jellemzöi 
D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata C Ipari vasötvözetek és 
tulajdonságaik 
C Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik C Színesfém ötvözetek és 
tulajdonságaik 
C Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira C Szabványos ipari 
vasötvözetek 
C Szabványos könnyüfém ötvözetek C Szabványos színesfém 
ötvözetek 
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete 


B Hosszméretek mérése és ellenörzése B Szögek mérése és 
ellenörzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
B Elörajzolás 
C Reszelés, fürészelés, köszörülés 
C Élkiképzés 
B Képlékenyalakítás 
B Hajlítás 
B Nyújtás 
B Egyengetés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
B Minöségbiztosítási alapismeretek 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Gépüzemeltetés 
munkabiztonsági szabályai A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
B Szabványhasználati ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Információforrások kezelése 


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Szabadkézi vázlatkészítés 


2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Müszaki táblázatok kezelése 


4 Gépipari méröeszközök használata 
5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Egyéb méröeszközök használata 
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Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Térlátás 


Szabálykövetés 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerezö képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 
Absztrakt gondolkodás 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0239-06 Hegesztı alapfeladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait 
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és 
környezetvédelmi elöírásokat 
Szemrevételezi a munkaterületet 


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására 


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) 
Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi 
eszközök meglétét 
Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan 
teljesítését 
Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket 
Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat 







 


 9 


Kiválasztja a megfelelO elektródát, égOszárat, illetve huzalt 


WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elOmelegítést végez 


WPS alapján beazonosítja az anyagokat 


EllenOrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) 


Bekapcsolja az elszívó- és szfirOberendezést 


ÁllapotjelzO miiszerek jelzéseit értékeli 


Egyszeril  vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg 


Beállítja a WPS szerinti paramétereket 


Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait 


Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 


Megtisztítja a felületet 


Termikus vágásokat végez 


Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint 


Folyamatos minOségellenOrzést végez 


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint 


Zárt, sziik térben végzi munkáját 


Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezésérOl 


Letakarítja a munkaterületet 


Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszeril tárolásáról 


Kiüríti a szfirOberendezések gyajtOtartályait 


Tulaj dons ágprofil:  


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 


C Síkmértani szerkesztések 


D Ábrázolási módok 


B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 


B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C Diagramok olvasása, értelmezése 


A Szabványok használata 


A Gyártási utasítások értelmezése 


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


C Anyagok, segédanyagok 
D Az anyagok tulajdonságai 


D Fémes anyagok rendszerezése 


D Fémtani alapismeretek 


C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


C Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 


C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 


C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése C 
Könnyüfémek és ötvözeteik hOkezelése 
A HegesztOgázok 
B Gázhegesztés hozaganyagai 


B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 


D Anyagvizsgálatok 
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
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B MérOeszközök 


A GázhegesztO-berendezések és kezelése 


A Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése 


B Hegesztéstechnológiák 
C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 


B ElOrajzolás 


C Reszelés, filrészelés, köszörülés 


C Élkiképzés 
B Hajlítás 


B Nyújtás 


B Egyengetés 
A HegesztOláng használata 


A HegesztOberendezések használata 


A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 


B Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 


A Ívhegesztés biztonságtechnikája 


A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 


A Ívhegesztés környezetkárosító hatása 


A Tilzoltó berendezések, eszközök 


A Hegesztés befejezésének tilzvédelmi elOírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


1 Elemi szintil  számítógéphasználat 


3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3 Gépészeti rajz készítése 


4 Diagramok olvasása, értelmezése 


4 Hegesztési jelképek értelmezése 


3 Elemi számolási készség 


5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök 
5 SzerelO kéziszerszámok 


5 Befogó, rögzítO eszközök 
5 Munkavédelmi, tilzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi  


5 Termikus vágás berendezései, eszközei 


5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 


5 Ívhegesztés berendezései, eszközei 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 HOkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 


Személyes kompetenciák: 
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Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 
Egyedüllét türése 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerekben való gondolkodás 
A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0240-06 Hegesztı feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Méretre szabja a munkadarabot 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén 
beállításokat végez 
Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Felhegeszti a kifutólemezeket 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát 
és felülettisztaságot 
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket 


Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 


WPS szerinti próbahegesztést végez 
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A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Eltávolítja a salakot és a fröcskölOdéseket ívhegesztés esetén 


EllenOrzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztOgépet 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez 


Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 


EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint 


Beállítja a polaritást és a paramétereket 


Leföldeli a berendezést szükség szerint 


Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést 


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást 


EllenOrzi a palackszelepeket 


Felszereli a nyomáscsökkentOket 
Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz 


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat 
EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát 


Szivárgáspróbát végez 


Beállítja az üzemi nyomást 


Palackcserét végez 


Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést 


Beállítja a vágás paraméterrendszerét 


Felveszi és rendeltetésszerien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket 


Elkészíti a lemeztervet 


Elindítja gépet és elvégzi a vágást 


Felügyeli a vágási folyamatot 


ElOkészíti a következO vágási programot 


Eltávolítja a kész munkadarabokat 


Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyajtO 


ládát 


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál  


Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát 


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 


Elvégzi a vágási miiveletet 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 


Szükségszerien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit 


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Általános minOségi hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas 
ívhegesztéssel 


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Huzalt cserél 


Általános minOségi hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 
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Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit 


Betölti és beállítja a kezelıszoftvert 
Kitölti a fedOporszárítási naplót 


Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport 
Általános minOségil  hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással 


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét 


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 


Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást 


Inicializál és pályaellenOrzést végez 
Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket 


Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén 


beállításokat végez 


Kiválasztja a vágási paramétereket 


Letakarítja a hegesztO-, vágógépet 


Kitölti a gépnaplót 


EllenOrzi a beszállási engedély meglétét 


Elkészíti a varrattérképet 


Vezeti az elektródaszárítási naplót 


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe 


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl  


Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 


Kitölti a munkalapot 


Anyagjegyzéket vezet 


Tulajdonságprofil:  


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 


C Síkmértani szerkesztések 


D Ábrázolási módok 


B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 


B Milszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C Diagramok olvasása, értelmezése 


A Szabványok használata 


A Gyártási utasítások értelmezése 


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


C Mil veleti terv készítése 


B Anyagok, segédanyagok ismerete 


D Az anyagok tulajdonságai 


D Fémes anyagok rendszerezése 


D Fémtani alapismeretek 


C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


C Könnyil fémötvözetek és tulajdonságaik 


C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 


C Ipari vasötvözetek hOkezelése 
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése 
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C Könnyifémek és ötvözeteik hOkezelése 
A HegesztOgázok használata 


B Gázhegesztés hozaganyagai 


B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 


B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 


B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 


B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 


D Anyagvizsgálatok ismerete 


B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 


B MérOeszközök használata 


A Lángvágás berendezései, eszközei 


A Plazmavágás berendezései, eszközei 


A Egyéb vágóberendezések 
A GázhegesztO-berendezések és kezelésük 


A Fedett ívi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 


A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 
B Hegesztéstechnológiák 


C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez 


B ElOrajzolás 


C Reszelés, firészelés, köszörülés 


C Élkiképzés 
B Hajlítás 


B Nyújtás 


B Egyengetés 
A HegesztOláng 
A Lángvágás technológiája 


A Plazmavágás technológiája 


A Egyéb vágási technológiák 


B A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


A HegesztOberendezések használata 


A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


A Fedett ívi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 


A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a 


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


A Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 


A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 
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A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, 


a hegesztés végrehajtása 


A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 


hegesztés végrehajtása 


A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 


használata, a hegesztés végrehajtása 


B Lángforrasztás 
B Termikus szórás 


A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
B Hibajavítások végzése 


B Biztonságtechnika 
A Gázhegesztés biztonságtechnikája 


A Az ívhegesztés biztonságtechnikája 


A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 


A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 


A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 


A Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása 


A Tüzoltó berendezések, eszközök 


A Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


1 Elemi szintü számítógéphasználat 


4 Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 


3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3 Gépészeti rajz készítése 


4 Diagramok olvasása, értelmezése 


4 Hegesztési jelképek értelmezése 


3 Elemi számolási készség 


5 Mennyiségérzék 


5 Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5 Állapotjelzö méröeszközök 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 


5 Befogó, rögzítö eszközök 
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


4 Kéziforgácsoló szerszámok 


5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi  


4 Alakító kéziszerszámok 


5 Termikus vágás berendezései, eszközei 


5 Gázhegesztés berendezései, eszközei 


5 Az ívhegesztés berendezései, eszközei 


4 Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


5 Varratképzés vízszintes helyzetekben 







 


 16 


Személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térlátás 
Önfegyelem 


Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 
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9. 
évfolyam 


   Összesen: Heti óraszámok 


 Tantárgy 
megnevezése 


Elmélet Gyakorlat  Elmélet Gyakorlat 


1. Mérések egyszer ő 
mérı eszközökkel 


0 37 37  1 


2. Mőszaki ábrázolások 
alapjai 


37 0 37 1  


3. Elırajzolás síkban 0 18 18  0.5 


4. Anyagok 37 0 37 1  


5. Anyag 
megmunkálások I. 


0 64 64  2 


6. Anyagmegmunkáláso
k II. 


0 74 74  2 


7. Kötések létesítése 0 18 Mindösszes
en: 


 0.5 


 Összesen 74 211 285 2 6 
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Szakmai alapozás 9 évfolyam  


 


Mérések egyszer ő mérıeszközökkel  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
A mérés fogalma, 
szabványosítás, 
az SI-
mértékegységrendszer. 
 


Mérési alapfogalmak, 
mérési hibalehetıségek, 
hibák. 
SI-mértékegységrendszer. 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– ismertetni 
a szabványosítás 
jelentıségét, 
– a mérési 
alapismereteket, 
– az SI-mértékegységrendszert 
és alapegységeit, 
– meghatározni a hibáit. 


Hosszúságmérés. 
Szögmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök: 
– mérıszalag, 
– tolómérı, 
– mikrométer. 
 


A tanulók 
hosszúságbecslési 
képességének fejlesztése, 
a mérési ismeretek 
erısítése, hosszúságmérı 
eszközök biztonságos 
használatának gyakorlása. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
A tanulók otthonában 
és környezetében 
különbözı méretek 
meghatározása. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Megfelelı mérési 
pontosságú mérıeszköz 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hosszúság SIalapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
szükséges, megfelelı 
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kiválasztása. 
Várható értékek 
becsléssel történı 
megállapítása, annak 
gyakorlása. 
Projektfeladat készítése. 
 


mérési pontosságú 
eszközöket 
kiválasztani, 
– a hosszúságés 
szögmérı 
eszközöket 
használni, 
a méréseket 
elvégezni. 


Területmérés. 
SI-mértékegységek. 
Területszámítás. 


A tanulók területbecslési 
képességének fejlesztése, 
a területmérés és számítás 
begyakorlása. 
 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 
Alapterületek (tanmőhely, 
iskolaudvar, 
lakásméretek, 
tárolószekrények, polcok 
stb.) mérése, számítása. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a terület SI alapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a hosszúságmérı 
eszközöket 
használni, 
– hosszúságadatokból 
egyszerő idomok, 
felületek felszínét 
meghatározni, 
– a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
számításokat 
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alkalmazni. 
Tömegmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök. 
 


A tanulók tömegbecslési 
képességének fejlesztése, 
a tömegmérés és számítás 
begyakorlása, 
mértékegységek biztos 
átváltása. 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a tömeg SIalapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
szükséges megfelelı 
mérıeszközöket 
kiválasztani, 
használni, 
a méréseket 
elvégezni. 


Hımérsékletmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök 
(mikrométer, higanyos 
és hıelemes hımérı). 
 


A hımérsékletmérés 
gyakorlása, 
eszközhasználati 
készségfejlesztés. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Mérıeszközök mérési 
tartományának 
ismertetése. 
Projektfeladat készítése. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hımérséklet 
fogalmát alkalmazni, 
– egyszerő hımérık 
mérési elveit 
ismertetni, 
– hımérsékletet mérni. 


Idımérés. 
SI-mértékegységek. 


Az idımérı eszközök 
használatának gyakorlása. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
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Mérıeszközök 
(stopperóra). 


  – a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– az idımérı 
eszközöket 
használni, 
idıtartamokat, 
idıintervallumokat 
megbecsülni. 


 


 


A mőszaki ábrázolások alapjai  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolások 
alapjai 
37 óra 
A tanulók fegyelmezett 
munkavégzésre nevelése. 
A rajzeszközök 
és mérıeszközök pontos 
használata. 
Gondos és esztétikus 
munkavégzésre nevelés. 
Tanári bemutatás 
és magyarázat alapján 
jegyzetkészítés. 


A mőszaki dokumentáció 
és a szabvány fogalma. 
A mőszaki dokumentáció 
általános elıírásai. 
A mértékegységek, 
névleges és tényleges 
méret. 
Mérési gyakorlatok: 
hosszúságmérés 
mérıszalaggal, 
tolómérıvel, 
mikrométerrel. 
Ellenırzı eszközök 


A munkahely rendjét, 
a fontosabb 
munkavédelmi 
és tőzrendészeti oktatás 
szabályait munkanaplóba, 
jegyzetfüzetbe leírják. 
Megismerkednek 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásaival. 
Gyakorolják a fontosabb 
mértékegységeket és azok 
átszámítását 
prefixumokkal. 


– A tanulók be tudják 
tartani 
a munkavédelmi 
és tőzrendészeti 
elıírásokat. 
– Tudják alkalmazni 
a mőszaki 
dokumentáció 
általános elıírásait. 
– A tanulók képesek 
alkalmazni az SI 
alapmértékegységeit 
és azok kisebb 
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 használata: derékszög, 
acél- és más vonalzók, 
szögellenırzı eszközök. 
Rajzlapok méretei, 
méretarány, feliratmezı, 
darabjegyzék, vonalfajták, 
méretmegadás, 
szabványírás. 
Rajzeszközök használata, 
rajzok készítése (papíron 
és munkadarabon). 
 


Felmérı dolgozatot írnak, 
és azt kiértékelik. 
Hosszúságmérési 
gyakorlatokat végeznek, 
különféle hosszmérı 
eszközökkel. 
Ismerkednek az ellenırzı 
eszközökkel 
és használatukat 
gyakorolják. 
Rajzeszközökkel 
ismerkednek 
és gyakorolják azok 
használatát 
Vázlatkészítés 
gyakorlásával 
megtanulják a rajzlapok 
méreteit, 
a méretarányokat stb. 


és nagyobb értékeit 
prefixumokkal 
átszámítani. 
– Tudnak 
mérıszalaggal mmpontossággal, 
tolómérıvel 
0,05 mm pontossággal 
mérni. 
– Tudják használni az 
ellenırzı 
eszközöket. 
– Tudják 
a rajzeszközöket 
használni, ismerik 
a rajzlapméreteket, 
a kicsinyítést 
és nagyítást. 
– El tudják készíteni 
a feliratmezıt, 
a darabjegyzéket, 
tudnak méreteket 
helyesen megadni. 
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 Elırajzolás a síkban 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Elırajzolás a síkban  
18 óra 
 


Elırajzolás a síkban. 
Mérı- és rajzolóeszközök. 
 


Csoportos, páros és egyedi 
tevékenységek. 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium- vagy 
acéllemezre. 
 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzoló és jelölıeszközöket, 
– a megadott 
paraméterek alapján 
pontos elırajzolási 
munkákat végezni, 
– az elırajzolás 
Helyességét és pontosságát 
Ellenırizni. 


 
Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
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Az anyagok tulajdonságai. 
 


és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 
bır, mőanyagok, 
gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 
felhasználási 
területeiket. 
 


 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
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jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 


 
Anyagmegmunkálások I. 64 óra 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások I.  
 


Fémek és mőanyagok 
alakítása I. 
Darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás, faragás, vésés. 
 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek 
alumínium-, réz- vagy 
acéllemezzel. 
Lemezmunkák. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
eszközöket, 
szerszámokat, 
– a darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás során 
pontos, 
balesetmentes, 
szakszerő munkát 
végezni. 


 Fémek és mőanyagok 
alakítása II. A képlékenység, 
alakváltozás fogalma. 
A képlékenyalakítás típusai: nyújtás, 
egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás. 
Melegítés, hıre lágyuló 
mőanyagok. 
Alakítószerszámok és eszközök. 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani a szükséges 
eszközöket, szerszámokat, 
– a képlékenység, alakváltozás, 
nyújtás, egyengetés, 
hajlítás, szegés, 
domborítás fogalmát 
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 ismertetni, 
– az alakítási mőveleteket 
pontosan, 
balesetmentesen 
szakszerően végezni, 
– elkészíteni egy 
önálló produktumot, 
amely az érdeklıdési 
területükhöz 
kapcsolódik. 
 


 
 
 
 
 
 
 


Anyagmegmunkálások II. 74 óra 
 


 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások 
II.  
74 óra 
 


Mérés, ellenırzés. 
A mérés eszközei. 
Jelölıeszközök. 
 


Megfigyelés, 
tanulmányozás, mérés. 
Munkamőveletek önálló 
elvégeztetése 
 


képesek: 
– kiválasztani a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
eszközöket, 
– a minıségi 
követelményeknek 
eleget tenni. 
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 Síkmértani szerkesztések. 
Térelemek. 
 


Megfigyelés, 
szerkesztések, értékelés. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzolóés 
jelölıeszközöket, 
– az elırajzolást 
szakszerően 
elvégezni, 
– a saját munkájukat 
elemezni, korrigálni, 
az eredményeket 
ellenırizni, értékelni. 
 


 A forgácsolás elmélete 
és gyakorlata. 
A forgácsolás szerszámai, eszközei. 
Balesetmentes munkavégzés. 
 
 


Megfigyelés, megbeszélés. 
 


A tanulók legyenek képesek: 
– kiválasztani 
a feladathoz megfelelı 
eszközöket, 
– a faragás, vésés, 
főrészelés, reszelés, 
fúrás, süllyesztés, 
forgácsolás mőveleteit 
önállóan elvégezni 
– információkat 
értelmezni, 
következtetéseket 
megfogalmazni. 
 


 Kötések, kötési módok. 
Oldható és nem oldható 


Megfigyelés, kipróbálás, 
gyakorlás. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
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kötésmódok. 
A kézi menetkészítés 
eszközei. 
Forrasztások, 
lágyforrasztás. 
 


 – ismertetni a kötési 
módokat, 
– felsorolni gyakorlati 
alkalmazásaikat, 
– a kézi menetvágás, 
menetfúrás 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
– alkatrészeket panelba 
be- és kiforrasztani, 
– fogalmakat alkotni 
közvetlen 
tapasztalatok alapján, 
– a szükséges 
védıeszközöket 
rendeltetésszerően 
alkalmazni. 
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Kötések készítése 18 óra 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Kötések készítése  
18 óra 
 


Oldható és nem oldható 
kötések. 
 


Kötések készítése: 
– a különféle 
kötésmódok 
csoportosítása, 
bemutatása, 
– oldható és oldhatatlan 
kötések készítése, 
– egyszerő csıhálózat 
kiépítése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a tanult 
Munkafogásokat a 
mőveleti utasítás 
szerint elvégezni, 
– alkalmazni 
a munkahelyre 
vonatkozó szakmai 
elıírásokat, 
– ügyelni 
a megmunkáló 
eszközök 
rendeltetésszerő 
használatára 
és alkalmazására, 
– a tanult 
Munkafogásokat a 
mőveleti utasítás 
szerint elvégezni. 
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10. 
évfolyam 


 Éves 
óraszámok 


 Összesen Heti óraszámok 


 Tantárgy 
megnevezése 


Elmélet Gyakorlat  Elmélet Gyakorlat 


1. Mőszaki ábrázolások 74 0  2 0 


2. Lemezalakítási 
módok 


74 0  2 0 


3. Elırajzolás térben 0 37   1 


4. Fémek alakítása, 


(kézi forgácsolás és 
forgácsnélküli 
alakítások) 


0 74   2 


5. Hegesztéssel 
létrehozható fémipari 
kötések 


0 74   2 


    Mindösszes
en: 


  


 Összesen 148 185 333 4 5 
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Szakmai alapozás 10. évfolyam  


 


Mőszaki ábrázolás 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolás 


74 óra 


Metszeti ábrázolás 
Egyszerő és összetett 
metszete 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Egyszerő testek 
ábrázolása metszetben, 
füzetben és A/4-es 
rajzlapon, projektfeladat 
Forgástestek ábrázolása 
félvetületben, félnézet-
félmetszetben. 
füzetben és 
A/4-es rajzlapon 
Lépcsıs metszetek 
alkalmazása 
csoportmunkában 
Differenciált feladatok. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a metszeteket 
rendszerezni, 
− jelrendszerüket 
ismertetni, 
szerkesztési 
feladatokat elvégezni, 
− különbséget tenni 
metszet és szelvény 
között, 
− alkatrészt összetett 
metszetben ábrázolni. 
 


 
Méretmegadás elemei, 
mérethálózat felépítése 
Rajzi szabályok 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Bázisméretek, 
szerkesztési és 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− szabvány szerinti, 
megfelelı 
méretelosztású 
méretezett rajzot 
készíteni, 
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technológiai bázisok 
megválasztása, indoklása. 


− alkalmazni a 
különleges 
méretmegadások 
szabályait, 
− alkalmazni a 
bázisméreteket, a 
szerkesztési és 
technológiai 
bázisokat. 


 
Alkatrészrajz, mőhelyrajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Alkatrészrajzok készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
méretezett rajzot 
készíteni. 
 


 
Összeállítási rajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Összeállítási rajz 
készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− helyesen értelmezni 
az összeállítási rajz 
fogalmát, 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
összeállítási rajzot 
készíteni. 
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Lemezalakítási módok  
 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: Nem 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Lemezalakítási módok 
74 óra 
 


Statika 
Erırendszerek 
Síkbeli erırendszerek 
Egyensúly fogalma, 
annak biztosítása. 
Az erı és erırendszerek 
fogalma, jelölése, 
jellemzıinek ismerete. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb 
szerkesztések és 
számítási feladatok 
végzése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− egyéb tantárgyakban 
szerzett ismereteiket 
hasznosítani, 
− az erıt ábrázolni, 
összetevıkre bontani, 
erık eredıjét 
meghatározni, 
− az erı nyomatékát 
meghatározni, 
− ismertetni az erı 
jelét, mértékegységeit 
és az eredı erı 
kiszámításának 
módját. 


 Tartók statikája 
Egyszerő és konzolos 
Tartó fogalma.  
A tartó reakció erıinek meghatározása 
számítással. Kötélerı ábra kiszerkesztése. 
Nyíróerı ábra szerkesztése. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kéttámaszú tartók 
reakcióerıit, 
veszélyes 
keresztmetszetét, 
maximális hajlító 
nyomatékát 
meghatározni. 
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Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


 


 Terhelési módok 
Egyszerő igénybevételek 
Húzott és hengerelt 
acélok alkalmazása 
Egyszerőbb 
acélszerkezetek 
Csıszerkezetek elemei 
Csıhajlítási eljárások 
Képlékenyalakítási 
eljárások: 
− kovácsolás és sajtolás 
− hengerlés 
− huzal-, rúd- és 
csıhúzás 
− mélyhúzás. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni és 
ismertetni az 
egyszerő 
igénybevételeket, 
− acélszerkezetek, 
csıszerkezetek 
igénybevételeit 
felismerni, ismertetni, 
− acélcsöveket adott 
sugárral meghajlítani, 
− ismertetni a 
képlékenyalakítás 
lényegét. 
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Elırajzolás térben  


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 1 óra, Gyakorlati óraszám: 37 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Elırajzolás térben  


37 óra 


Mérés, ellenırzés 
Mérés eszközei 
Jelölıeszközök. 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium vagy acél 
munkadarabra 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
eszközöket, 
− a minıségi 
követelményeknek 
eleget tenni. 


 
Síkmértani szerkesztések. 
Elırajzolás a térben. 
Térelemek. 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium vagy acél 
munkadarabra. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a szükséges 
elırajzoló-, 
jelölıeszközöket, 
− az elırajzolást 
szakszerően 
elvégezni, 
− a saját munkájukat 
elemezni, korrigálni, 
eredményeket 
ellenırizni, értékelni. 
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Fémek alakítása (kézi forgácsolás és forgácsnélküli  alakítások) 


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Fémipari 
alapmőveletek 


Kézi forgácsolási 
mőveletek 


74 óra 
 


Egyszerő lakatosmunkák 
Fémipari alapmőveletek, darabolás, 
főrészelés, reszelés, fúrás 
Forgácsolás elmélete és 
gyakorlata 
Forgácsolás szerszámai, 
eszközei 
Balesetmentes 
Munkavégzés. 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
Alumínium, ill. acél 
munkadarabok, 
csıdarabok alakítása kézi 
forgácsolással. 
Kézi forgácsoló 
mőveletek igényes 
elsajátítása 
Kézi forgácsoló 
mőveletek gyakorlása. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a 
feladathoz megfelelı 
eszközöket, 
− faragás, vésés, 
főrészelés, reszelés, 
fúrás, süllyesztés 
forgácsolási 
mőveleteket önállóan 
elvégezni, 
− információkat 
értelmezni, 
következtetéseket 
megfogalmazni. 
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Hegesztéssel létrehozható fémipari kötések  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Erıhatással történı 
fémipari  kötési módok 


 74 óra 
 


Kézi elektródás ívhegesztés megismerése és 
alkalmazása.  
Korszerő inverterrel történı hegesztések. 
Védıgázas ívhegesztések megismerése, 
alklmazása 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
 


 
Hıtan, hıhatásra ébredı feszültségek 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− ismertetni a súrlódás, 
az energia, a munka, 
a teljesítmény, a 
hatásfok megjelenési 
formáit, 
kiszámításának 
módját, 
mértékegységét. 
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 Csoportos, páros 


tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell figyelembe venni. 







 


 39 


Szakmai képzés 11-12. évfolyam  


 
 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítój a megnevezése 


0110-06 
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 
feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
023 9-06 Hegesztı alapfeladatok 


0240-06 Hegesztı feladatok 
 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképzı évfolyam esetén  


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A tananyagegység 
óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 113/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tüz- és környezetvédelmi 
feladatok 


70 44 0 114 


2 113/1.0/0111-06 Müszaki dokumentációk 74 0 0 74 
3 113/2.0/0111-06 Geometriai mérés 18 36 0 54 


4 113/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi kisgépes 
alakítása 


54 0 160 214 


5 113/1.0/0239-06 Alapfogalmak 30 0 0 30 
6 113/2.0/0239-06 Hegesztési alapismeretek 84 0 0 84 
7 113/3.0/0239-06 Termikusvágás alapismeretei 4 0 0 4 
8 113/4.0/0239-06 Hegesztés befejezô müveletei 0 0 11 11 
9 113/1.0/0240-06 Termikus vágás, darabolás I. 9 0 10 19 


10 113/2.0/0240-06 Termikus vágás, darabolás II 18 0 30 48 
11 113/3.0/0240-06 Gázhegesztés 27 0 180 207 
12 113/4.0/0240-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztés 39 0 180 219 


13 113/5.0/0240-06 
Volfrámelektródás védôgázas 
ívhegesztés 


30 0 200 230 


14 113/6.0/0240-06 
Fogyóelektródás védôgázas 
ívhegesztés (MÍG/MAG) 


30 0 200 230 


15 113/7.0/0240-06 Egyéb hegesztôeljárás 30 0 112 142 


16 113/8.0/0240-06 
Hegesztési feszültségek, 
alakváltozások 


5 0 0 5 


17 113/9.0/0240-06 
Hegesztéssel kapcsolatos 
adminisztrációs tevékenységek 


5 0 0 5 


18 113/10.0/0240-06
Hegesztett kötések vizsgálata, 
minôsítése 10 0 0 10 


Mindösszesen óra: 537 80 1083 1700 
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8/A. A képzés szerkezete 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés ajánlott 
idıterve 2 szakképzı évfolyam esetén 


1/1 1. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


Nyári összefüggo szakmai gyakorlat: 160 óra 


A szakmai program készítésekor az ido tervben feltüntetett szabad sávot kötelezo  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplo kötelezo tananyagegységek idokeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfonöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfeleloen is alkothatók. 
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2/12. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


A szakmai program készítésekor az idô tervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô  kötelezô  tananyagegységek idôkeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfô nöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelô en is alkothatók. 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


8 8 
9 9 


10 10 
11 11 


1 2    1 2  113/5.0/0240-06 
1 3    1 3  
14 14 
15 15 


16 16 


17 17 
18 18 


19 19 
20 20 
2 1    2 1  113/6.0/0240-06 
2 2    2 2  
23 23 


24 24 
25 25 


26 26 
27 27 


28 28 


29 113/7.0/0240-06 29 


30 30 
31 31 


32 113/8.0/0240-06 113/9.0/0240-06 113/10.0/0240-06 32 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
1 1 


2 2 


4 113/4.0/0240-06 4 


3 3 


5 5 
6 6 


7 7 
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Áttekint ı táblázat  


évfolyamok Össz. Óraszám Heti óraszám  
HEGESZTı tantárgyak 


11. 12.  11. 12.  


Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


36 
 


 74  1  


Mőszaki dokumentációk 74  74 2   
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 74  37 2   
Alapfogalmak 37  37 1   
Hegesztési alapismeretek 74  74 2   
Termikus vágás 37  37 1   
Gázhegesztés  16 16  1  
Bevont elektródás kézi ívhegesztés  32 32 1   
Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 


 32 32  1  


Hegesztéssel kapcsolatos alakvált. és admin.  32 32  1  
Egyéb hegesztési eljárások  16 16  1  
Geometriai mérések  16 16  1  
Szabad sáv:       


Elmélet 


Mőszaki rajz /szabad sáv terhére/*  64 64  2  
 Anyagok /szabad sáv terhére /*  32 32 1   


  elmélet összesen:  334 240 610 10 8  
Geometriai mérések  64 64  1  


 Elmélet ig. gyakorlat  Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


36 32 32  1  


  elméletigényes gyakorlat összesen: 36 96 96 0 2  
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 140 80 220    
Termikus vágás, darabolás 20 20 40    
Gázhegesztés  26 26    
Hegesztés befejezı mőveletei 20  20    
Bevont elektródás kézi ívhegesztés 110 140 250    
Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 130 100 230 


   
Egyéb hegesztési eljárások 80 70 150    


Gyakorlat 


az iskola helyi programja     50 50    


  gyakorlat összesen:  500 582 1082    


  
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári 


szakmai gyakorlat összesen:       
 


  összesen:        
  Nyári szakmai gyakorlat:       


  jelenlegi törvényi óraszám:        
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. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 


Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Iskolai rendszerO szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképzô évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékO a modulzáró vizsga eredményes letételével 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerO szakképzésben résztvevô vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 


A vizsgázónak az adott vizsgarészhez rendelt táblázat szerint valamennyi feladatot teljesítenie kell 


A 0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai 


A vizsga akkor értékelhetô, ha 
mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm, 
a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


A 0244-06 Gázhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 
A vizsga akkor értékelhetô, ha 


a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


A 0245-06 Volfrámelektródás semleges védôgázas ívhegesztô (TIG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 
A vizsga akkor értékelhetô, ha 


a meghegesztendı varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
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A 0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı (MIG/MAG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 


A vizsga akkor értékelhetı, ha 
a meghegesztendı varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


 
 


A szakmai vizsga részei: 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése A 
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 


Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése A 


hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 
Hegesztı alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése 
hegesztéshez 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 
100% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 
Hegesztı feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A 
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 480 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20%  
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5. vizsgarész 
0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztı feladatok A 
hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros 
hegesztéseknél, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a 
vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
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6. vizsgarész 
0244-06 Gázhegesztı feladatok A hozzárendelt 1. 
vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö. 


7. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védıgázas ívhegesztı (TIG) feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


8. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı (MIG/MAG) feladatok 


 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor 
értékelhetö, ha 


 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
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– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü 
eljárással készül. 


9. vizsgarész – 


10. vizsgarész – 


11. vizsgarész – 


12. vizsgarész – 


13. vizsgarész – 


14. vizsgarész – 


15. vizsgarész – 


16. vizsgarész – 


A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a 
vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


4. vizsgarész: 55  


A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


5. vizsgarész: 55 


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
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A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai: - 


A modulzáró vizsgán készített vizsgadarabok elkészítése és elfogadása feltétele a szakmai vizsgára 
bocsátásnak. 


A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés után az MSZ EN ISO 
5817 szabvány C szintjének. 


A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minösítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 
287-1 vagy az MSZ EN ISO 9606-2 szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki 
az értékelést az MSZ EN ISO 


5817 B, illetve C szinteknek megfelelöen végzi el a minösítési szabványban elöírt vizsgálatok elvégeztetése 
után. 


Amennyiben minösítési tanúsítvány kiadására nincs igény, a vizsgadarabokkal szemben szemrevételezéses 
vizsgálat után az MSZ EN ISO 5817 szerint C szint a követelmény. 


10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható elızetes tanulmányok 
A beszámítható elözetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Hegesztö szakképesítés képzéséhez 
beszámítható elözetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 
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II. A központi program tananyagegységei 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképzı évfolyam esetén 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 1. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0110-06 0 44 0 


113/1.0/0110-06 


Általános gépészeti 
munka-, baleset-, tőz-
és környezetvédelmi 
feladatok szk 113/1.2/0110-06 70 0 0 


114 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/1.1/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus 
Tüzoltó berendezések, eszközök A típus 
Elsösegélynyújtási ismeretek 


A típus Tüzkár bejelentése 
A típus Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4. szint Elsösegélynyújtás 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, 
elövigyázatosság Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
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Irányítási készség 
Tanulói tevékenységformák: 


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési 
helyszín jellege: 


szaktanterem 


Képzési idö: 
44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tennivalók vészhelyzetben 
Tüzvédelmi elöírások. 


Teendök tüz esetén. 
Tüzoltóberendezések használata 


Elsösegélynyújtás 
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt 


igénylö helyzetek: 
- az eszméletlenség 
- heveny rosszullétek 
- fájdalommal járó kórképek 
- belgyógyászati balesetek 
- mérgezések 
- sérülések 


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben 
Újraélesztés 


Rendkívüli helyzetek dokumentálása 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/1.2/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási 
technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, 
dokumentálásában 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait Betartja és 


betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


A típus 
A típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Környezetvédelmi ismeretek 
Tüzvédelmi ismeretek 


Munkabiztonsági ismeretek 
Munkavégzés szabályai 
Elsösegélynyújtási ismeretek  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5. szint 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö 
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képesség 
Figyelem-összpontosítás Rendszerezö 
képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Önállóság 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20% 
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20% 


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10% 
A képzési helyszín jellege: 


szaktanterem 


Képzési idö: 
70 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem 


Munkavédelem célja, alapfogalmai 
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés 
tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai 
követelmények Tüzvédelem 


Tüzveszélyes anyagok. 
Tüzveszélyességi osztálybasorolás 


Foglalkozás-egészségügy 
Természetvédelem 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A védelem 
jelentösége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti 
területek. 
A víz 


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi. Az ivóvíz minösége. Ipari és kommunális szennyvizek 
keletkezése. A vízszennyezés. A höszennyezés. A közmüolló. A kommunális és az ipari szennyvizek 
keletkezése és tisztítása. A vízminöség-védelem szabályozása. 


A levegö 
A levegöszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyezö gázok és hatásaik. 


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. Technológiai 
lehetöségek. 
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegı. Gazdasági és egészségügyi 
károk. A levegıtisztaság-védelem. 
A hulladékok 


A települési és a termelési hulladék. 
A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetıségei. Talajvédelem. Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, 
hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, 
technológiái. 


Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés keletkezése. A 
környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. 
Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 2. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/1.0/0111-06 
Mőszaki 
dokumentációk szk 113/1.1/0111-06 74 0 0 74 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0111-06 


Mőszaki dokumentációk 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza 
és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szi
nt 
4. szi
nt 
2. szi
nt 
3. szi
nt 
2. szi
nt 


3. szin
t  


Információforrások kezelése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Kézügyesség 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 
Önálló szakmai munkavégzés 50% A képzési helyszín 


jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idı: 
74 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai 
alapszabványok 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás 


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási 
rajzok fogalma 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tőrés, illesztés 
Felületi minıség 
Jelképes ábrázolások 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, 
rajzdokumentációk elemzése 


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: - fémszerkezetek rajzai 
- technológiai rajzok 


Rendszerek rajzai 
- kapcsolási vázlatok 
- villamos rendszerek rajzai 
- építészeti rendszerek rajzai 
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 3. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0111-06 0 36 0 
113/2.0/0111-06 Geometriai mérés 


szk 113/2.2/0111-06 18 0 0 
54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0111-06 


Geometriai mérések 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi 
a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


B 
típus 


C 
típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mértékegységek 
Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési 
utasítás 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 
3. szint Egyéb méröeszközök használata 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% 


Alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos 
versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Méröszoba 


Képzési idö: 


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, 
 


méröórával. 
méröórával 


Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel 


 
Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel. 
Szögmérések szinuszvonalzóval Külsö kúpok 
mérése, ellenörzése Belsö kúpok mérése, 
ellenörzése Mérés méröhasábokkal 


Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel 


Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális 
méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. 
Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával. 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, 
párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumok készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0111-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és 
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értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Mérési utasítás 


B típus Mértékegységek 


B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete 


B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek 
mérése és ellenOrzése 
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint 


Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb 
mérOeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO 
képesség 
Figyelem-összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


Miszaki rajz értelmezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 


Miveletek gyakorlása 20% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési 


helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 


18 óra elmélet csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok 
kezelése. 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú 
mérOeszközökkel. 


Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek 
mérésének eszközei, folyamata. 
BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, 
folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú 
ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének 
eszközei, folyamata 
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Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük, 
. 


alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok 
alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 


Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 4. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/3.1/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.2/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.3/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.4/0111-06 0 0 18 


113/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi 
kisgépes alakítása 


szk 113/3.5/0111-06 0 0 142 


214 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.1/0111-06 


Munkabiztonság, minıségvédelem 


 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, 
süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és 
gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-
élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Minöségbiztosítási alapismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és 
szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 
képesség Figyelem-összpontosítás 


Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Szabálykövetés 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% 


Rajz értelmezése 30% 


Válaszolás írásban mondatszintii  kérdésekre 10% 


Utólagos szóbeli beszámoló 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely Képzési idö: 


18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


- a miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése 


- az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii  használata 


- az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek 
megválasztása 


- a különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság 


- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre 
kifejtett hatása 


-a gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii  
mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága 


- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö 
paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.2/0111-06 


Anyagjelölések értelmezése 


 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 
(szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Szabványhasználati ismeretek 
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C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfém 
ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és 
tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag 
tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek 


Szabványos könnyüfém ötvözetek 
Szabványos színesfém ötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


3. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség 


Áttekintö képesség 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gyakorlati jelentöségü szabványos ötvözetek áttekintése 
Az ipari vasötvözetek csoportosítása: 
Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira. 
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 
Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 
Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/3.3/0111-06 


Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 
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Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü 
gépészeti müszaki rajzokat készít 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó 
dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 
(szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari 
anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari 
anyagok villamos tulajdonságai Ipari 
anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok 
technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb 
jellemzöi 


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 
képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25% 
Müszaki rajz értelmezése 25% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25% 
Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely Képzési idö: 


18 óra elmélet csoportbontásban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Anyagkiválasztás 
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai) 
Az anyagkiválasztás müszaki, gazdasági szempontjai 
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból 


A kohászati félkész termékek méretszabványai és müszaki szállítási elöírások folytatása 
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4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.4/0111-06 


Elırajzolás 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a 
munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus 
Síkmértani szerkesztések 
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
B típus Elörajzolás 
B típus Képlékenyalakítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi beszédkészség 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb 


méröeszközök használata Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Tervezési képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Felelösségtudat 


Térlátás 


Kézügyesség 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Müszaki rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz 
kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 30% A képzési 


helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
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Az elörajzolással szembeni követelmények 


Az elörajzolás lépései 


• a munkadarab ellenörzése 


• a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása, 


• a felrajzolandó felület festése, színezése, 


• a rajzoló- és méröeszközök kiválasztása, elökészítése, 


• elörajzolás, 
• ellenörzés 


Az elörajzolás szerszámai, eszközei 


Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei 


A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata 


Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai 
Síkbeli és térbeli elırajzolás 
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez 


- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása 


5. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.5/0111-06 


Fémek kézi és kisgépes alakítása 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii 
alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó 
dokumentációt 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, 
süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és 
gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-
élezés stb.) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 


C típus 
C típus 
B típus 


B típus 


B típus 


B típus 


A típus 


Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Reszelés, 
fiirészelés, köszörülés 


Élkiképzés 
Haj lítás Nyújtás 


Egyengetés 


Kézi és kisgépes forgácsolás 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
3. szint 
5. szint 
5. szint 
3. szint 


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Egyéb méröeszközök használata  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás 
Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Müveletek gyakorlása 60% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely Képzési idö: 
142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kézi megmunkálási gyakorlatok 
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése 
- illesztés reszeléssel 


- hántoló szerszámok, eszközök 
- lemezalkatrész készítése 


- sík és ívelt felületek hántolása 
- a dörzsárazás szerszámai és müvelete 
- türésezett furatok alak- és méretellenörzése 
- illesztés dörzsárazással 


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek 
- illesztés csiszolással 


- oldható kötések készítése, szerelése 
- komplex illesztési munkák, ellenörzö feladatok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 5. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0239-06 21 0 0 
113/1.0/0239-06 Alapfogalmak 


szk 113/1.2/0239-06 9 0 0 
30 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0239-06 


Általános alapfogalmak 


 
Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait WPS alapján 
beazonosítja az anyagokat 
Állapotjelzö müszerek jelzéseit értékeli 
Egyszerü vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg Folyamatos 
minöségellenörzést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
D 
típus 
D 
típus 
D 
típus 
D 
típus 


C 
típus 


C 
típus 
D 


típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Az 
anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani ismeretek 
Anyagvizsgálatok Géprajzi 
alapfogalmak Síkmértani 
szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
4. szint 
3. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök Gépészeti rajz 
olvasása, értelmezése Gépészeti rajz 
készítése 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Következtetési képesség Kontroll 
(ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák:Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% 
Anyagminták azonosítása 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


21 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok rendszerezése sürüség 
alapján. Ipari vasötvözetek, könnyüfémek és ötvözetei, szinesfémek és ötvözetei 


Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS" 
Mennyiségek, jelölések, mértékegységek 
Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás, vezérlés fajtái 
Minöségirányítási, minöségellenérzési alapfogalmak 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.2/0239-06 


Hegesztési alapfogalmak 


 
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elömelegítést végez Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
C típus 
C típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Szabványok használata 
Hegesztéstechnológiák 
Hegesztöláng használata 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Élkiképzés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerekben való gondolkodás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 
Pontosság 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% 
Anyagminták azonosítása 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idı: 
9 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése. Hegesztési helyzetek. 
Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 6. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0239-06 15 0 0 
szk 113/2.2/0239-06 21 0 0 
szk 113/2.3/0239-06 32 0 0 


113/2.0/0239-06 
Hegesztési 
alapismeretek 


szk 113/2.4/0239-06 16 0 0 


84 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0239-06 


Hegesztési Biztonsági Szabályzat 


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi 
elöírásokat 


Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését 


Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat Zárt, szük 
térben végzi munkáját 
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 


C 
típus 


Biztonságtechnika 
Gázhegesztés biztonságtechnikája 
Ívhegesztés biztonságtechnikája 
Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó 
berendezések, eszközök 
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
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Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal 
vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 


15 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ ismerete 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0239-06 


Munkavégzés feltételei 


 
Szemrevételezi a munkaterületet 


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására 


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a 
munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét 


Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket 
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) Bekapcsolja az elszívó- 
és szüröberendezést 


Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Szabványok használata 


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 


Méröeszközök 


Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Állapotjelzö méröeszközök 
5. szint Szerelö kéziszerszámok 


5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi  Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Önállóság 
Egyedüllét türése 


A típus 


A típus 


B típus 


B típus 


B típus 


C típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal 
vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 
21 óra elmélet csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
HBSZ elöírásai a munkavégzés feltételeiröl 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/2.3/0239-06 


Hegesztıberendezések, hegesztıkészülékek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint 
Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Elvégzi a kezelési és 
karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket 
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) 
Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 


A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelése 
A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése A típus 
Hegesztöberendezések használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés irányítással 30% Géprendszer megfigyelése adott szempontok 
alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


32 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gázhegesztö berendezések, eszközök Ívhegesztö berendezések, eszközök 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.4/0239-06 


Hegesztés hozag- és segédanyagai 


Kiválasztja a megfelelö elektródát, égöszárat, illetve huzalt WPS alapján beazonosítja az anyagokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
A típus 
C típus 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
Gázhegesztés hozaganyagai 


Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
Hegesztögázok 
Anyagok, segédanyagok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5. szint Mennyiségérzék 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés 


Következtetési képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
16 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Bevont ívhegesztö elektródák 
jellemzöi 
A gázhegesztö pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzöi és a kiválasztásuk szempontjai. 
A folyósítószer feladata, típusai, jellemzöi és alkalmazása 
Hegesztögázok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 7. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/3.0/0239-06 
Termikusvágás 
alapismeretei szk 113/3.1/0239-06 4 0 0 4 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.1/0239-06 


Termikusvágás alapismeretei 


 
Termikus vágásokat végez 
Beállítja a WPS szerinti paramétereket Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Gyártási utasítások értelmezése 
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
D típus Fémtani ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 3. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 


Következtetési képesség 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idı: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Termikus vágás 
fogalma, fajtái. 
Termikus vágászok berendezései, eszközei 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 8. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/4.0/0239-06 
Hegesztés befejezı 
mőveletei szk 113/4.1/0239-06 0 0 11 11 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.1/0239-06 


Hegesztés befejezı mőveletei 


 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Megtisztítja a felületet 
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint 
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséröl Letakarítja a 
munkaterületet 
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerü tárolásáról Kiüríti a 
szüröberendezések gyüjtötartályait 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Ipari vasötvözetek hökezelése 
Színesfémek és ötvözeteik hökezelése 


Könnyüfémek és ötvözeteik hökezelése 
Hibajavítások végzése 
Hajlítás Nyújtás Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 3. szint 
Elemi számolási készség 


5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 1. szint Elemi 
szintü számítógéphasználat Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önfegyelem 


A típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság Tanulói tevékenységformák: 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hökezelés fogalma célja. Hökezelö eljárások az eljárás célja szerint. Hulladék tárolás 


Hibakeresö vizsgálatok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 9. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/1.2/0240-06 2 0 0 
szk 113/1.3/0240-06 0 0 10 


113/1.0/0240-06 
Termikus vágás, 
darabolás I. 


szk 113/1.4/0240-06 3 0 0 


19 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0240-06 


Termikus vágás, darabolás alapismeretei 


 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Elvégzi a vágási müveletet 
Elkészíti a lemeztervet 


Termikus vágásnál ellenörzi a láng minöséget, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat 
végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C 
típus 
D 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 


Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Lángvágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás berendezései, eszközei Egyéb 
vágási technológiák Lángvágás 
technológiája Plazmavágás technológiája 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Befogó, rögzítö eszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési 
képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


1. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai. Termikus vágási eljárások. 
Vágott felület minösítése. 
Gyalulás 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.2/0240-06 


Lángvágás elıkészületi mőveletei 


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást Beállítja a vágás 
paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés 
esetleges akadályait 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü 
számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép 
kezelöszoftverje Gépészeti 


rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
A típus 
A típus 
C típus 
B típus 
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A környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Önállóság 
Térlátás 
Önfegyelem 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% Gépészeti rajz 
értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


2 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.3/0240-06 


Lángvágás folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 
Elvégzi a vágási müveletet 
Elindítja gépet és elvégzi a vágást Felügyeli a 
vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a 
vágófej kopóalkatrészeit 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei 


Lángvágás technológiája 
Biztonságtechnika 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 


Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 


értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás Lángvágás 
technológiája 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.4/0240-06 


Lángvágás befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a 
kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei 
Lángvágás technológiája 
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 


A típus 
A típus 
A típus 


A típus 
B típus 
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Körültekintés, elıvigyázatosság 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelısségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15% 


Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15%
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ ismerete. 


Gázpalack Biztonsági Szabályzata 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 10. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0240-06 5 0 0 
szk 113/2.2/0240-06 0 0 16 
szk 113/2.3/0240-06 4 0 0 
szk 113/2.4/0240-06 5 0 0 
szk 113/2.5/0240-06 0 0 14 


113/2.0/0240-06 
Termikus vágás, 
darabolás II 


szk 113/2.6/0240-06 4 0 0 


48 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0240-06 


Plazmavágás elıkészületi mőveletei 


 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Elhárítja a 
munkavégzés esetleges akadályait 
Inicializál és pályaellenörzést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint 
4. szint 
4. szin


t 
5. szin


t 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü 
számítógéphasználat 


Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
A típus 
A típus 
C típus 
B típus 







 


 86 


Térlátás 
Önfegyelem 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési 


helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés 
üzembehelyezése. 
Vágható fémek. 
A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivögázzal 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0240-06 


Plazmavágás folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Elvégzi a vágási müveletet 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a 
vágófej kopóalkatrészeit 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét Méretre szabja 
a munkadarabot 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás technológiája 
Biztonságtechnika 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 


Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat Pontosság 
Megbízhatóság Hozzárendelt társas 


kompetenciák: 
Határozottság Tanulói 


tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Plazmavágás technológiája. 
Vágás eszközei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.3/0240-06 


Plazmavágás befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a 
kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás technológiája 
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 
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Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés 
felügyelet mellett 15% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Biztonságtechnikai elöírások. HBSZ 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.4/0240-06 


Egyéb eljárások elıkészületi mőveletei 


 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Lézervágáshoz beállítja a lézer 
és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást Inicializál és pályaellenörzést 
végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Egyéb vágási technológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Egyéb vágóberendezések ismerete 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság 
Térlátás 
Önfegyelem 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési 


helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése. 


Vágható fémek 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.5/0240-06 


Egyéb eljárások folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Elvégzi a vágási müveletet 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a 
vágófej kopóalkatrészeit 


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Beméri vagy 
beállítja a lemez helyzetét Méretre szabja a 
munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Egyéb vágási technológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Egyéb vágóberendezések 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö 
képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% Önálló szakmai 
munkavégzés felügyelet mellett 30% Önálló szakmai munkavégzés 
közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Vágás technológiája, eszközei 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.6/0240-06 


Egyéb eljárások befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a 
kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


Egyéb vágási technológiák 
Biztonságtechnika 
Egyéb vágóberendezések 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata A vágott felület hibáinak, 
eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


A típus 
B típus 
A típus 
A típus 


A típus 
B típus 
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Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 15%


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ. 


Biztonságtechnikai elıírások 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 11. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/3.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/3.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/3.3/0240-06 5 0 0 
szk 113/3.4/0240-06 0 0 180 
szk 113/3.5/0240-06 10 0 0 


113/3.0/0240-06 Gázhegesztés 


szk 113/3.6/0240-06 4 0 0 


207 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/3.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin
t 


4. szint 
3. szint 
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4. szin
t 4. 
szint 4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias 
feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, 
füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége gázhegesztéssel 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegeszthetöség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és ötvözeteinek hegesztése, a réz 
és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.3/0240-06 


Hegesztıgázok, hegesztıberendezések 


 
Ellenörzi a palackszelepeket 
Felszereli a nyomáscsökkentöket 
Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat Ellenörzi a csatlakozásokat és 
a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 
Beállítja az üzemi nyomást 
Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 


Hegesztögázok használata 
Gázhegesztés hozaganyagai 
Hegesztöláng 
Lángforrasztás 
Termikus szórás  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Elemi számolási készség 
5. szint Állapotjelzö méröeszközök 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés irányítással 30% 
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Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% A képzési helyszín 
jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az égést tápláló oxigén, éghetö gázok. 
Gázhegesztö-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentök, hegesztötömlök és 
tömlöcsatlakozások, hegesztöpisztolyok, biztonsági szerelvények 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.4/0240-06 


Gázhegesztés végrehajtás a 


 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 


Ellenörzi az összeállítás pontosságát 


Felhegeszti a kifutólemezeket 


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) Palackcserét végez 


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket Hozzárendelt 
szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 


B típus 


A típus 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


C típus 


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 


Hegesztöláng 


Hegesztöberendezések használata 


Lángforrasztás 


Termikus szórás 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint 
5. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
4. szint 


Kéziforgácsoló szerszámok 


Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 


A környezet tisztántartása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság Tanulói 


tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Az anyagok elökészítése a gázhegesztéshez. A hegesztöanyag kiválasztása. A hegesztöberendezések 
használata. A hegesztöláng beállítása. 
A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés 
Lángforrasztás Termikus szórás 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.5/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való 


gondolkodás 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


B típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elvárt minöségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba. Gázzárványok. 
Salakzárványok. Repedések 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.6/0240-06 


Gázhegesztés biztonságtechnikáj a 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Hozzárendelt 
szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus 
B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
C típus 


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Biztonságtechnika 
Gázhegesztés biztonságtechnikája 
Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó 


jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági 
eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Közérthetöség 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztö-berendezések idöszaki ellenörzése. A gázhegesztéssel 
kacsolatos munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 12. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/4.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.3/0240-06 9 0 0 
szk 113/4.4/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.5/0240-06 0 0 180 
szk 113/4.6/0240-06 14 0 0 


113/4.0/0240-06 
Bevontelektródás 
kézi ívhegesztés 


szk 113/4.7/0240-06 4 0 0 


219 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Felhegeszti a kifutólemezeket 
Ellenörzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin t 
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4. szin
t 
3. szin


t 


4. szin
t 4. 
szint 4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés. 


A hegesztési sorrendterv. Elömelegítés 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és ötvözetei, a réz és 
ötvözetei, a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.3/0240-06 


Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztı elektródák Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
A típus Hegesztöberendezések használata Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Anyagminták azonosítása 10% A képzési 


helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


9 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az ívhegesztés ömlesztofolyamata. 
Ívhegeszto áramforrások és eszközök 


Ívhegeszto elektródák: bevonatának fo feladatai, kihozatali tényezo, bevonattípusok 
4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.4/0240-06 


Az ívhegesztés hı- és fémtani folyamata 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 
Ipari vasötvözetek hokezelése Színesfémek 
és ötvözeteik hokezelése Könnyüfémek és 
ötvözeteik hokezelése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Hokezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetoség 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési ido: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A ho hatása a szerkezeti elemre. 


A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai 
5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.5/0240-06 


Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
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Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót Biztosítja a 
hegesztéshez szükséges eszközöket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Bevontelektródás kézi ívhegesztés 
hozaganyagai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.6/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 5. szint Varratképzés 


vízszintes helyzetekben 4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti 
helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% A képzési helyszín 


jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


14 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztés 


minöségi követelményei. 
Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb eltérések 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.7/0240-06 


Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást 
HBSZ szerint 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Hegesztöberendezések használata 
B típus Hegesztéstechnológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek 
értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat Pontosság 


Megbízhatóság Hozzárendelt társas 
kompetenciák: 


Határozottság Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem. 
Zaj elleni védelem, höhatás elleni védelem 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 13. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/5.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.3/0240-06 10 0 0 
szk 113/5.4/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.5/0240-06 0 0 200 
szk 113/5.6/0240-06 4 0 0 


113/5.0/0240-06 
Volfrámelektródás 
védıgázas 
ívhegesztés 


szk 113/5.7/0240-06 4 0 0 


230 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a 
gépet a hálózathoz 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést 
végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin
t 


4. szint 
3. szint 
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4. szin
t 4. 
szint 4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
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Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Megbízhatóság Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói 


tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés. 


A hegesztési sorrendterv. 
Elömelegítés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége volfrámelektródás védıgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
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Közérthetöség Tanulói 
tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, 
a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.3/0240-06 


 


Volfrámelektródás, védıgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztı berendezés felépítése 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
A típus 
B típus 
A típus 


Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Anyagminták azonosítása 10% A képzési 


helyszín jellege: 
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Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az AWI hegesztés elve, a hegesztöberendezés felépítése, hegesztöáramforrás építöelemi és ezek 
funkciói. 


Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetöségi adatok, bekapcsolási idö. Hegesztöpisztoly, 
gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott hegesztöberendezés. 


Az egyenáramú ív jellemzöi, szürökondenzátor feladata. 


Hegesztöberendezés összeállítási és kabantartási munkái 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/5.4/0240-06 


Volfrámelektródás, védögázas ívhegesztés anyagai, hegesztıpálcák, védıgázok 
használata és alkalmazása 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Anyagok, segédanyagok ismerete 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 


Volframelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Mennyiségérzék 


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


B típus 


C típus 


C típus 


C típus 


C típus 


A típus 


B típus 
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Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegesztöáram megválasztása, beállítása, mérése. 
Irányértékek a hegesztöáramerösség kiválasztásához. 
Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása. Védögázfelhasználás-
védögázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védögázok, munkahely védögázellátása. 
AWI hegesztöpálcák 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.5/0240-06 


Varratképzés volfrámelektródás, védıgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
A típus Szabványok használata 
A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
4. szint 


4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben 
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 







 


 114 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/5.6/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok 
olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások 
végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 


képesség Rendszerben való gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 


B típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai, 
porozitásképzödés okai, kötéshibák képzödésének okai, végkráterképzödés okai. 


AWI hegesztöberendezés müködésének zavarai, okok és következmények. 


Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban 


7. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/5.7/0240-06 


Volfrámelektródás védıgázas ívhegesztés biztonságtechnikáj a Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a 
csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


C típus 


Hegesztöberendezések használata 


Hegesztéstechnológiák 


Biztonságtechnika 


Ívhegesztés biztonságtechnikája 


Ívhegesztés környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz 
kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági 
eszközök, felszerelések használata 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tőzvédelem. Hegesztési füstképzıdés. A munkahelyek szellıztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 14. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/6.1/0240-06 2 0 0 
szk 113/6.2/0240-06 2 0 0 
szk 113/6.3/0240-06 8 0 0 
szk 113/6.4/0240-06 8 0 0 
szk 113/6.5/0240-06 4 0 0 
szk 113/6.6/0240-06 0 0 200 
szk 113/6.7/0240-06 3 0 0 


113/6.0/0240-06 


Fogyóelektródás 
védıgázas 
ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 


szk 113/6.8/0240-06 3 0 0 


230 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a 
gépet a hálózathoz 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést 
végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin t 
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4. szin
t 
3. szin


t 


4. szin
t 4. 
szint 4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias 
feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


2 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, 
füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett kötés helye körzetének tisztítása. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége fogyóelektródás ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Pontosság 
Megbízhatóság Hozzárendelt társas 


kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói 


tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
2 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és 
ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.3/0240-06 


 


Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztı berendezés felépítése 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
A típus 
B típus 
A típus 


Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
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Anyagminták azonosítása 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


8 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hegesztöáramforrás. Huzalelötoló berendezés. Hegesztöpisztoly 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.4/0240-06 


Fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
B típus Hegesztéstechnológiák Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk önálló rendszerezése 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztési paraméterek hatása. 
Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktetö ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe a 
kötésminöségére 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.5/0240-06 
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Fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztés anyagai, hegesztOhuzalok, védıgázok 
használata és alkalmazása 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minOségii  hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Anyagok, segédanyagok ismerete 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyii fémötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 


Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, 
a hegesztés végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Mennyiségérzék 


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás 


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


KözérthetOség 


Tanulói tevékenységformák: 


Anyagminták azonosítása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 


4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: HegesztOhuzalok, 
védOgázok. Alapanyagok 


6. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/6.6/0240-06 


Varratképzés fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minOségii  hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


B típus 


C típus 


C típus 


C típus 


C típus 


B típus 


A típus 
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Huzalt cserél 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
A típus Szabványok használata 
A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt 


szakmai készségek: 


4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/6.7/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
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Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok 
használata 
Gyártási utasítások értelmezése 


MérOeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 
képesség Rendszerben való gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


FelelOsségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 


Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idO: 


3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A kötésekben keletkezO eltérések csoportosítása és kódjelzése 


A tompa- illetve sarokvarratok jellemzO külsO és belsO eltérései. 


Az eltérések megengedhetO értékeikre vonatkozó elOírások 


8. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/6.8/0240-06 


Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket EllenOrzi a 
csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minOségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus HegesztOberendezések használata 


B típus Hegesztéstechnológiák 


B típus Biztonságtechnika 


A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája 


B típus 


A típus 


A típus 


B típus 


A típus 


B típus 
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó 
jelképek értelmezése 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági 
eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat Pontosság 
Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 15. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/7.1/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.2/0240-06 5 0 0 
szk 113/7.3/0240-06 10 0 0 
szk 113/7.4/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.5/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.6/0240-06 0 0 112 
szk 113/7.7/0240-06 3 0 0 


113/7.0/0240-06 
Egyéb 
hegesztıeljárás 


szk 113/7.8/0240-06 3 0 0 


142 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben WPS szerinti 
próbahegesztést végez feladatváltásnál 
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Elkészíti a varrattérképet 
Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
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3. szin
t 
4. szin
t 
3. szin


t 


4. szin
t 4. 
szint 4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti 
rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz 
készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése Alakító 
kéziszerszámok 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, 
füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége egyéb hegesztıeljárással Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói 


tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és 
ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.3/0240-06 


Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 
Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö 
ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és 
kezelésük 
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés 
eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és 
kezelésük 
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Tanmühely 
Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Fedett ívü hegesztés elve, berendezései. 
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés elve, berendezései. Plazmaívhegesztés elve, berendezései. 


Ellenállás-hegesztés elve, berendezései. 
Sajtolóhegesztés elve, berendezései. 
Egyéb hegesztési eljárások 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.4/0240-06 


Egyéb eljárások paraméterei 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 
Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, 
berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, 
berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Információk önálló rendszerezése 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztési paraméterek hatása 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/7.5/0240-06 


Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Mennyiségérzék 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-


összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Fedettívü hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 


B típus 
A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 
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Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Egyéb hegesztöeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.6/0240-06 


Varratképzés egyéb hegesztı eljárással 


 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Kitölti a 
fedöporszárítási naplót 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. 
szin
t 


4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


B típus 
A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.7/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való 


gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 
20% Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 







 


 134 


Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A kötésekben keletkezö eltérések csoportosítása és kódjelzése. 


A tompa, illetve sarokvarratok jellemzö külsö és belsö eltérései. Varrathiba kimutatási módszerek. 


Az eltérések megengedhetö értékeikre vonatkozó elöírások 


8. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/7.8/0240-06 


Egyéb hegesztıelj árás biztonságtechnikáj a 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a 
csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Kitölti a gépnaplót 


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztöberendezések használata 


Hegesztéstechnológiák 


Biztonságtechnika 


Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 
10% 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


C típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. s
zint 


5. s
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Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tőzvédelem. Hegesztési füstképzıdés. A munkahelyek szellıztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 16. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/8.0/0240-06 
Hegesztési 
feszültségek, 
alakváltozások 


szk 113/8.1/0240-06 5 0 0 5 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/8.1/0240-06 


Hegesztési feszültségek, alakváltozások 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus 
Diagramok olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Elemi számolási készség 5. szint 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetıség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idı: 
5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztés során bevitt hı jellemzése. A fémek viselkedése hı hatására. A hegesztési feszültségek 
kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása. 


A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetıségei 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 17. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/9.0/0240-06 


Hegesztéssel 
kapcsolatos 
adminisztrációs 
tevékenységek 


szk 113/9.1/0240-06 5 0 0 5 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/9.1/0240-06 


Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél 
bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 
Anyagjegyzéket vezet 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 4. szint 


Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Felelösségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 50% Információk feladattal 
vezetett rendszerezése 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 
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Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap. Különbözö engedélyek 
Hegesztök minösítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy igénybevételnek kitett 
varratokat készítök nyilvántartása. Hegesztöanyag fogyási napló vezetése 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 18. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/10.0/0240-06 
Hegesztett kötések 
vizsgálata, 
minısítése 


szk 113/10.1/0240-06 10 0 0 10 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/10.1/0240-06 


Hegesztett kötések vizsgálata, minısítése 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Diagramok olvasása, értelmezése 
D típus Az anyagok tulajdonságai 
D típus Anyagvizsgálatok ismerete Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintő számítógéphasználat 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5. szint 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, elıvigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Felelısségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
Technológiai próbák végzése 30% Technológiai 
minták elemzése 30% Geometriai mérési gyakorlat 
20% Anyagminták azonosítása 10% 
Tárgyminták azonosítása 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
10 óra elmélet csoportbontásban 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztés minıségi követelményei 
Hegesztési eltérések 


Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok 
 
 
 


 


 
 


HEGESZTİ szakma, 
a szakmai vizsga részei: 


/SZVK/ 


 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
3. feladat 50% 
4. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö 
vizsgatevékenység: gyakorlati 


Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö 


vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
4. feladat 70% 
5. feladat 30% 


6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 Hegesztı 
alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
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Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 Hegesztı 
feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A hozzárendelt jellemzö 
vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 480 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
4. feladat 60% 
5. feladat 20% 
6. feladat 20%  


5. vizsgarész 
0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztı feladatok A hozzárendelt 1. 
vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros 
hegesztéseknél, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
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9. vizsgarész 
0244-06 Gázhegesztı feladatok A hozzárendelt 1. 
vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö. 


10. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védıgázas ívhegesztı (TIG) feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


11. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı (MIG/MAG) feladatok 


 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor 
értékelhetö, ha 


 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
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– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
– legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül. 


17. vizsgarész 
– 


18. vizsgarész 
– 


19. vizsgarész 
– 


20. vizsgarész 
– 


21. vizsgarész 
– 


22. vizsgarész 
– 


23. vizsgarész 
– 


24. vizsgarész 
– 


A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 55  


A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü 
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 15 
6. vizsgarész: 20 


5. vizsgarész: 55 
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A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképesítéshez rendelt 
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Mőszaki rajz 


Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Helyi program szerint, a 
szabadsáv terhére. 
72 óra 


Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz 
készítése, tételjegyzék, darab jegyzék 
alkalmazása. 
Csavarkötések, csavarbiztosítások 
összeállítása. 
Szegecselt szerkezetek összeállítása. 
Csapszeges kötések összeállítása. 
Helyzetbiztosító szegek és kötések. 
Hegesztett szerkezetek összeállítása. 
Állítógyőrők, rögzítıgyőrők és gyorsrögzítı 
elemek alkalmazása, összeállítás. 
Ékek és ékkötések ábrázolása, összeállítások. 
Reteszkötések összeállítása. 
Hegesztett szerkezetek összeállítása. 
Tengelykapcsolók ábrázolása. 
Siklócsapágyak ábrázolása, gördülı 
csapágyak ábrázolása. 
Csapágyak beépítése, összeállítások. 
Kapcsolódó fogaskerekek, fogaskerék 
hajtások ábrázolása. 
Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása. 
Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása. 
Ékszíjhajtások ábrázolása. 
Mőhelyrajzok általános elıírásai, 
tőréstáblázatok kezelése. 


Információk feladattal vezetett 
rendszerezése. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban, 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása, 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel, 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezés. 


Összeállítási rajz fogalma, 
összeállítási rajz 
készítésének szabályai, 
tételjegyzék, darab jegyzék 
alkalmazási ismeretei. 
 
Csavar-, szegecs-, 
csapszeges kötések 
összeállításának elkészítése. 
Hegesztett szerkezetek 
összeállítása. 
Ékek és ékkötések 
ábrázolása. 
Reteszkötések 
összeállításának szabályai, 
táblázat kezelése. 
Tengelykapcsolók, 
siklócsapágyak 
beépítésének szabályai, 
ábrázolásuk összeállítási 
rajzon. 
Kapcsolódó fogaskerekek 
ábrázolása. 
Egyéb fogazott gépelemek 
ábrázolása. 
Laposszíjhajtások 
elemeinek ábrázolása. 
Mőhelyrajzok általános 
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elıírásainak ismerete, 
tőréstáblázatok kezelése. 


 
 


 


 
Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 
Az anyagok tulajdonságai. 
 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 







 


 148 


bır, mőanyagok, 
gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 
felhasználási 
területeiket. 
 


 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 
jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 


 


 


Szakmai tankönyvek listája:  
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 
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TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I 
Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. 
Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 


        


        


        


TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 
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59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok 
Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret 
Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 
102 ajánlott 


 
 








Sxxsnr Spoxrxsl"rstn"nr
5520 Szeghalom,_Kinizsi u. 30.


e-mail: senshi@senshi.hu tel: 30/ 399-7977
Bankszámla: SzeghalomésVidékeTak. Szöv.5 4000014-10 00 94 6 4


Adószám: 18382347_1-04 web: www.senshi.hu


KERELEM


Tisztelt Képviselő Testtilet!


A Senshi Sportegyestilet a 12212009.IX.17.) FVM rendelet alapjrán a Helyi Vidékfejlesztési Stratégirík
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó pályér;ati felhívásanak keretében, a 1008144


azonosítőszLámú' Civil szewezetek fejlesztése célterületre 2009.t1.16 napján pályánatot nyújtott be a
Tildy Zu. 15_17. számű099212. hrsz. épület felújításara (2075360049 azonositószámon).
A pá|yéaat tárgyában a pályÍnatkezelő (MVH) hitínypótlásra szólította fel az Egyestiletet, melyben kéri
annak igazolásétt, hogy az ingatlant a páIyézatban megjelölt üzemeltetési kotelezettség leJártáig
hasznáIhatja.
Az üzemeltetési kötelezettség az Európai Mezőgazdasógi Vidéffilesztési Alapból a Helyi
Vidélcfejlesztési Stratégiók LEADER fejezetének végrehajtósához nyújtandó tómogatósok részletes


feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVMrendelet szerint: ,,7.s Q) c) a Wn 23' s (1) belrczdés b)


pontjától eltérően az iizemeltetési kötelezettség az utolsó kíftzetési kérelem benyújtúsótól szómított
öt évig tart.''
A jelenlegi használatba adásl' szerződés 2009.09.0l-2014.08.31-ig szól, öt éves időtartamra' így az, az
üzemeltetési kötelezettség feltételének nem felel meg, az tizemeltetés a teljes időszakra jelenleg nem
biztosÍtható.


Kovács Lajos, a Senshi Sporteryesiilet képviselője kéri a tisztelt képviselő testületet, hogy mint a


099212. he|yrajzi szétm alatt felvett ingatlan kizarólagos tulajdonosa hozzon határozatot, melyben
hozzájárul ahhoz, hory az Senshi Sportegyesület a ,,Sportcentrum felujítasa'' megnevezésű
beruházást ezen okiratban feltiintetett ingatlanon megvalósítsa és az ingatlant a páiyázatban megielölt
iizemeltetési kiitelezettség lejártáig használja.


Tájékoztatás:
Nyertes pályázat esetén projeh nyílászáró cseréket, kazóncserét, részleges térburkolat cserét, tető-és


ho ml o kz at fe lúj ít á s t t ar t al maz.


A pólyázat elbírálási ideje eglre tolódik, de bízunk benne, hogl 2010-ben a nyílászárók, kazón, és


térburfullat cserék még megvalósíthatóak, de a tél kózelsége miatt eglre kisebb az esélye annak, hogl a
tető- és homloluati munkálatok megvalósuljanak, ígl azok csak 201 1 év tavaszótól várhatóak.


ÍDqq#
9DN9ÉSzeghalom, 2010. 08. 1 6.






Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba


2010


HELYI TANTERV


Gépészet SZAKMACSOPORT


Géplakatos SZAKMA


(2+2 év)


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00


ÉRVÉNYES: 2010-től


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK


A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a géplakatos szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.


A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a


szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat


Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események


kivizsgálásában, dokumentálásában


Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat


Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyúj

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra


vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre


vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak


megfelelőt


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító


műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,


védőfelszereléseket


Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít


Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, ill. szerelési


tervet készít


Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,


segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,


felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, védőfelszereléseket,


személyi védőfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,


menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés, kézi menetfúrás, menetmetszés


Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)


Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,


kéziszerszám-élezés stb.)


Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő


biztonsági, különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya,


fogaskerék-fogasléc)


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, excenter- és


bütykös mechanizmusok)


Beállít forgómozgású áthajtóműveket


Beállít szerszámgép-hajtóműveket


Beállít forgómozgású irányváltókat


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos


kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)


Beállít lemezmegmunkáló gépeket


Beállít belsőégésű motorokat


Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet


Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására


Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel


Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket


Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)


Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető


hibákat


Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon


(szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas,


súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket,


gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és


szervófékek)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék,


csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat


Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez


Kovácsol (kézi alapműveletekkel)


Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás,


gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hőkezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás)


Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtóműveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús,


lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtóműveket


Szerel, javít, karbantart belsőégésű motorokat


Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelőgépeket és


szállítóberendezéseket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús,


centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket (dugattyús,


forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló


szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok műszaki táblázatok gyártmánykatalógusok)


Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:


”A” típusú ismeret:


Elsősegélynyújtás


Elsősegély nyújtási ismeretek

Mechanikai hosszmérések 


Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése


A Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei


Szerszámgépek biztonsági ismeretei


Forgácsolási munkabiztonsági szabályai


Hőkezelés biztonsági ismeretei


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Tüzvédelmi ismeretek


Géprajzi szabványok használatának szabályai


Gyártási (technológiai) leírás


Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Érintésvédelmi alapismeretek


”B” típusú ismeret:


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Műszaki mérés eszközeinek ismerete


Hosszméretek mérése és ellenőrzése


Szögek mérése és ellenőrzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése


Áthajtóművek és beállításuk


Forgómozgású hajtóművek, irányváltók és beállításuk


Tengelyek, csapágyak és beállításuk


Vázszerkezetek és beállításuk


Technológiai emelő- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzői és


beállításuk


Előrajzolás


Képlékenyalakítás


Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Kézi és kisgépes forgácsolás


Minőségbiztosítási alapismeretek 


Szabványhasználati ismeretek


Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Hidraulikus rajzjelek


Pneumatikus rajzjelek


Villamos rajzjelek


Csőhálózati rajzjelek


Mérési utasítás


Mértékegységek


Hűtő- és kenőanyagok


Tüzelőanyagok


Hajtóanyagok


Oldható kötések


Nem oldható kötések


Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk


Tengelykapcsolók és beállításuk


Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk


Mozgásátalakító elemek és beállításuk


Belsőégésű motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzői és beállításuk


Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése


Működési jellemzők mérése


Beállító célszerszámok


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői


Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői


Csőhálózati rajzjelek


Szereléshez kapcsolódó jelek


Szerelési műveletterv


Szerelési műveleti utasítás


Műszaki mérés eszközeinek ismerete


Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások


Gyártási műveletterv


Szereléshez kapcsolódó jelek


Gyártási műveleti utasítás


Szerelési műveletterv


Szerelési műveleti utasítás


Mérési utasítás


Mértékegységek


Geometriai méretek kiszámítása


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása


Működési jellemzők kiszámítása


Mechanikai tulajdonságok


Hőtechnikai tulajdonságok


Korróziós tulajdonságok


Technológiai tulajdonságok


Egyéb anyagjellemzők


Általános gépipari technológiai ismeretek


Tengelykapcsolók


Nyomatékátszármaztató hajtások


Tengelyek és csapágyak


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai


”C” típusú ismeret:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Mérési utasítás


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai


Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai


Ipari anyagok villamos tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok egyéb jellemzői


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira


Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyűfémötvözetek


Szabványos színesfémötvözetek


Reszelés, fűrészelés, köszörülés


Működési jellemzők kiszámítása


Áramlástani alapszámítások


Mechanikai tulajdonságok


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Általános gépüzemeltetési ismeretek


Vezérléstechnikai alapok


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben


Hő- és áramlástani alapmérések


Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Oldható kötések


Nem oldható kötések


Mérési utasítás


Az általános fizikai jellemzők kiszámítása


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása


A működési jellemzők kiszámítása


Többalkotós szerkezeti anyagok


Hő-, és áramlástani alapmérések


Roncsolásmentes anyagvizsgálat


Keménységmérés


Átfogó gépszerelési ismeretek


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai


Anyagvizsgálatok


Mérés optikai mérőeszközökkel


Mérés idomszerekkel


Felületi érdesség mérése


Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek fő típusainak szerkezete, működése


Belsőégésű motorok alapvető szerkezeti és üzemeltetési jellemzői


Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető


Vezérléstechnikai alapok


Képlékenyalakítás 


Kovácsolás


Hőkezelés


Technológiai emelő- és szállítóberendezések


Mechanikus gépek, géprendszerek


Általános gépüzemeltetési ismeretek


”D” típusú ismeret:


Ábrázolási módok


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hidraulikai alapok


Pneumatikai alapok


Villamos alapok


A szakmai készségek szintenként:


”5”-ös szintűek:


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


Egyéb mérőeszközök


Mérő- és diagnosztikai eszközök


Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)


Karbantartó eszközök használata


Gépipari mérőeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

”4”-es szintűek:


Elsősegélynyújtás


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Gépipari mérőeszközök használata


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Gépelemek jelképeinek értelmezése


Gépipari mérőeszközök


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések


Elemi számolási készség


Szerelő kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


Műszaki táblázatok kezelése


Összetett méret-, alak- és helyzetmérés


Mérési jegyzőkönyv készítése


Gépészeti alkatrészrajz készítése


Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése


Művelettervek jelképeinek értelmezése


Műszaki táblázatok kezelése


Forgácsoló alapgépek kezelése


Gép kezelőszerveinek kezelése


”3”-as szintűek:


Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Információ források kezelése


Műszaki táblázatok kezelése


Szabadkézi rajzolás


Elemi számolási kézség


Mennyiségérzék


Szerelő kéziszerszámok és kisgépek


Gép kezelő szervei


Roncsolásmentes anyagvizsgálatok


Roncsolásos anyagvizsgálatok


Technológiai vizsgálatok


Szerelési családfa értelmezése


Gépelemek jelképeinek értelmezése


Egyéb mérőeszközök értelmezése


”2”-es szintűek:


Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


Gépészeti alkatrészrajz készítése

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Felelősségtudat


Szabálykövetés


Térlátás


Kézügyesség


Megbízhatóság


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Precizitás


Stabil kéztartás


Tapintás


Térbeli tájékozódás


Térérzékelés


Testi erő


Testi ügyesség


Társas kompetenciák:


Határozottság


Irányíthatóság


Irányító készség


Hatékony kérdezés kézsége


Kapcsolatteremtő kézség


Közérthetőség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Figyelemösszpontosítás


Elővigyázatosság


Emlékező képesség


Figyelemösszpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Intenzív munkavégzés


Ismeretek helyénvaló alkalmazása


Körültekintés


Következtetési képesség


Kreativitás


Kritikus gondolkodás


Lényegfelismerés képessége


Logikus gondolkodás


Módszeres munkavégzés


Ötletgazdagság


Rendszerező képesség


Tervezés


Tervezési készség


		9. évfolyam

		

		

		

		

		Heti óraszámok



		

		Tantárgy megnevezése

		Elmélet

		Gyakorlat

		Összesen

		Elmélet

		Gyakorlat



		1.

		Mérések egyszerű mérő eszközökkel

		0

		37

		37

		

		1



		2.

		Műszaki ábrázolások alapjai

		74

		0

		74

		1

		



		3.

		Előrajzolás síkban

		0

		18

		0,5

		

		0.5



		4.

		Anyagok

		37

		0

		1

		1

		



		5.

		Anyag megmunkálások I.

		0

		64

		2

		

		2



		6.

		Anyagmegmunkálások II.

		0

		74

		2

		

		2



		7.

		Kötések létesítése

		0

		18

		Mindösszesen:

		

		0.5



		

		Összesen

		111

		211

		322

		2

		6





Szakmai alapozás 9 évfolyam

Mérések egyszerű mérőeszközökkel 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		A mérés fogalma,


szabványosítás,


az SI-mértékegységrendszer.




		Mérési alapfogalmak,


mérési hibalehetőségek,


hibák.


SI-mértékegységrendszer.



		Csoportos, páros


tevékenységek.


Projektfeladat készítése.



		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni


a szabványosítás


jelentőségét,


– a mérési


alapismereteket,


– az SI-mértékegységrendszert

és alapegységeit,


– meghatározni a hibáit.



		Hosszúságmérés.


Szögmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök:


– mérőszalag,


– tolómérő,


– mikrométer.




		A tanulók


hosszúságbecslési


képességének fejlesztése,


a mérési ismeretek


erősítése, hosszúságmérő


eszközök biztonságos


használatának gyakorlása.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


A tanulók otthonában


és környezetében


különböző méretek


meghatározása.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Megfelelő mérési


pontosságú mérőeszköz


kiválasztása.


Várható értékek


becsléssel történő


megállapítása, annak


gyakorlása.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hosszúság SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges, megfelelő


mérési pontosságú


eszközöket


kiválasztani,


– a hosszúságés


szögmérő


eszközöket


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Területmérés.


SI-mértékegységek.


Területszámítás.

		A tanulók területbecslési


képességének fejlesztése,


a területmérés és számítás


begyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.


Alapterületek (tanműhely,


iskolaudvar,


lakásméretek,


tárolószekrények, polcok


stb.) mérése, számítása.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a terület SI alapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a hosszúságmérő


eszközöket


használni,


– hosszúságadatokból


egyszerű idomok,


felületek felszínét


meghatározni,


– a feladat


elvégzéséhez


szükséges


számításokat


alkalmazni.



		Tömegmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök.




		A tanulók tömegbecslési


képességének fejlesztése,


a tömegmérés és számítás


begyakorlása,


mértékegységek biztos


átváltása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a tömeg SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges megfelelő


mérőeszközöket


kiválasztani,


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Hőmérsékletmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(mikrométer, higanyos


és hőelemes hőmérő).




		A hőmérsékletmérés


gyakorlása,


eszközhasználati


készségfejlesztés.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


Mérőeszközök mérési


tartományának


ismertetése.


Projektfeladat készítése.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hőmérséklet


fogalmát alkalmazni,


– egyszerű hőmérők


mérési elveit


ismertetni,


– hőmérsékletet mérni.



		Időmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(stopperóra).

		Az időmérő eszközök


használatának gyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– az időmérő


eszközöket


használni,


időtartamokat,


időintervallumokat


megbecsülni.





A műszaki ábrázolások alapjai 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolások alapjai

37 óra


A tanulók fegyelmezett


munkavégzésre nevelése.


A rajzeszközök


és mérőeszközök pontos


használata.


Gondos és esztétikus


munkavégzésre nevelés.


Tanári bemutatás


és magyarázat alapján


jegyzetkészítés.




		A műszaki dokumentáció


és a szabvány fogalma.


A műszaki dokumentáció


általános előírásai.


A mértékegységek,


névleges és tényleges


méret.


Mérési gyakorlatok:


hosszúságmérés


mérőszalaggal,


tolómérővel,


mikrométerrel.


Ellenőrző eszközök


használata: derékszög,


acél- és más vonalzók,


szögellenőrző eszközök.


Rajzlapok méretei,


méretarány, feliratmező,


darabjegyzék, vonalfajták,


méretmegadás,


szabványírás.


Rajzeszközök használata,


rajzok készítése (papíron


és munkadarabon).




		A munkahely rendjét,


a fontosabb


munkavédelmi


és tűzrendészeti oktatás


szabályait munkanaplóba,


jegyzetfüzetbe leírják.


Megismerkednek


a műszaki dokumentáció


általános előírásaival.


Gyakorolják a fontosabb


mértékegységeket és azok


átszámítását


prefixumokkal.


Felmérő dolgozatot írnak,


és azt kiértékelik.


Hosszúságmérési


gyakorlatokat végeznek,


különféle hosszmérő


eszközökkel.


Ismerkednek az ellenőrző


eszközökkel


és használatukat


gyakorolják.


Rajzeszközökkel


ismerkednek


és gyakorolják azok


használatát


Vázlatkészítés


gyakorlásával


megtanulják a rajzlapok


méreteit,


a méretarányokat stb.

		– A tanulók be tudják


tartani


a munkavédelmi


és tűzrendészeti


előírásokat.


– Tudják alkalmazni


a műszaki


dokumentáció


általános előírásait.


– A tanulók képesek


alkalmazni az SI


alapmértékegységeit


és azok kisebb


és nagyobb értékeit


prefixumokkal


átszámítani.


– Tudnak


mérőszalaggal mmpontossággal,


tolómérővel


0,05 mm pontossággal


mérni.


– Tudják használni az


ellenőrző


eszközöket.


– Tudják


a rajzeszközöket


használni, ismerik


a rajzlapméreteket,


a kicsinyítést


és nagyítást.


– El tudják készíteni


a feliratmezőt,


a darabjegyzéket,


tudnak méreteket


helyesen megadni.





 Előrajzolás a síkban

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Előrajzolás a síkban 


18 óra




		Előrajzolás a síkban.


Mérő- és rajzolóeszközök.




		Csoportos, páros és egyedi


tevékenységek.


Előrajzolási műveletek


alumínium- vagy


acéllemezre.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzoló és jelölőeszközöket,


– a megadott


paraméterek alapján


pontos előrajzolási


munkákat végezni,


– az előrajzolás


Helyességét és pontosságát


Ellenőrizni.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.






		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Anyagmegmunkálások I. 64 óra

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások I. 



		Fémek és műanyagok


alakítása I.


Darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás, faragás, vésés.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek


alumínium-, réz- vagy


acéllemezzel.


Lemezmunkák.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


eszközöket,


szerszámokat,


– a darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás során


pontos,


balesetmentes,


szakszerű munkát


végezni.



		

		Fémek és műanyagok


alakítása II. A képlékenység,


alakváltozás fogalma.


A képlékenyalakítás típusai: nyújtás,


egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás.


Melegítés, hőre lágyuló


műanyagok.


Alakítószerszámok és eszközök.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek.

		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani a szükséges


eszközöket, szerszámokat,


– a képlékenység, alakváltozás,


nyújtás, egyengetés,


hajlítás, szegés,


domborítás fogalmát


ismertetni,


– az alakítási műveleteket


pontosan,


balesetmentesen


szakszerűen végezni,


– elkészíteni egy


önálló produktumot,


amely az érdeklődési


területükhöz


kapcsolódik.







Anyagmegmunkálások II. 74 óra

 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások II. 


74 óra



		Mérés, ellenőrzés.


A mérés eszközei.


Jelölőeszközök.




		Megfigyelés,


tanulmányozás, mérés.


Munkaműveletek önálló


elvégeztetése




		képesek:


– kiválasztani a feladat


elvégzéséhez


szükséges


eszközöket,


– a minőségi


követelményeknek


eleget tenni.



		

		Síkmértani szerkesztések.


Térelemek.




		Megfigyelés,


szerkesztések, értékelés.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzolóés


jelölőeszközöket,


– az előrajzolást


szakszerűen


elvégezni,


– a saját munkájukat


elemezni, korrigálni,


az eredményeket


ellenőrizni, értékelni.






		

		A forgácsolás elmélete


és gyakorlata.


A forgácsolás szerszámai, eszközei.

Balesetmentes munkavégzés.




		Megfigyelés, megbeszélés.




		A tanulók legyenek képesek:

– kiválasztani


a feladathoz megfelelő

eszközöket,


– a faragás, vésés,


fűrészelés, reszelés,


fúrás, süllyesztés,


forgácsolás műveleteit


önállóan elvégezni

– információkat


értelmezni,


következtetéseket


megfogalmazni.






		

		Kötések, kötési módok.


Oldható és nem oldható


kötésmódok.


A kézi menetkészítés


eszközei.


Forrasztások,


lágyforrasztás.




		Megfigyelés, kipróbálás,


gyakorlás.




		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni a kötési


módokat,


– felsorolni gyakorlati


alkalmazásaikat,


– a kézi menetvágás,


menetfúrás


műveleteit önállóan


elvégezni,


– alkatrészeket panelba


be- és kiforrasztani,


– fogalmakat alkotni


közvetlen


tapasztalatok alapján,


– a szükséges


védőeszközöket


rendeltetésszerűen


alkalmazni.





Kötések készítése 18 óra


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Kötések készítése 


18 óra



		Oldható és nem oldható


kötések.




		Kötések készítése:


– a különféle


kötésmódok


csoportosítása,


bemutatása,


– oldható és oldhatatlan


kötések készítése,


– egyszerű csőhálózat


kiépítése




		A tanulók legyenek


képesek:


– a tanult


Munkafogásokat a

műveleti utasítás


szerint elvégezni,


– alkalmazni


a munkahelyre


vonatkozó szakmai


előírásokat,


– ügyelni


a megmunkáló


eszközök


rendeltetésszerű


használatára


és alkalmazására,


– a tanult


Munkafogásokat a

műveleti utasítás


szerint elvégezni.





		10. évfolyam

		

		Éves óraszámok

		

		

		Heti óraszámok



		

		Tantárgy megnevezése

		Elmélet

		Gyakorlat

		Összesen

		Elmélet

		Gyakorlat



		1.

		Műszaki ábrázolások

		74

		0

		2

		2

		0



		2.

		Lemezalakítási módok

		74

		0

		2

		2

		0



		3.

		Előrajzolás térben

		0

		18

		0,5

		

		0.5



		4.

		Felületkezelés

		0

		18

		0,5

		

		0.5



		5.

		Kézi forgácsolási műveletek

		0

		74

		2

		

		2



		6.

		Erőhatással létrehozható fémipari kötések

		0

		74

		2

		

		2



		

		

		

		

		Mindösszesen:

		

		



		

		Összesen

		148

		184

		332

		4

		5





Szakmai alapozás 10. évfolyam

Műszaki ábrázolás


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolás


74 óra

		Metszeti ábrázolás


Egyszerű és összetett


metszete




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Egyszerű testek


ábrázolása metszetben,


füzetben és A/4-es


rajzlapon, projektfeladat


Forgástestek ábrázolása


félvetületben, félnézet-félmetszetben.

füzetben és


A/4-es rajzlapon


Lépcsős metszetek


alkalmazása


csoportmunkában


Differenciált feladatok.

		A tanulók legyenek


képesek:


− a metszeteket


rendszerezni,


− jelrendszerüket


ismertetni,


szerkesztési


feladatokat elvégezni,


− különbséget tenni


metszet és szelvény


között,


− alkatrészt összetett


metszetben ábrázolni.






		

		Méretmegadás elemei,


mérethálózat felépítése


Rajzi szabályok




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Bázisméretek,


szerkesztési és


technológiai bázisok


megválasztása, indoklása.

		A tanulók legyenek


képesek:


− szabvány szerinti,


megfelelő


méretelosztású


méretezett rajzot


készíteni,


− alkalmazni a


különleges


méretmegadások


szabályait,


− alkalmazni a


bázisméreteket, a


szerkesztési és


technológiai


bázisokat.



		

		Alkatrészrajz, műhelyrajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Alkatrészrajzok készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


méretezett rajzot


készíteni.






		

		Összeállítási rajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Összeállítási rajz


készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− helyesen értelmezni


az összeállítási rajz


fogalmát,


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


összeállítási rajzot


készíteni.








Lemezalakítási módok 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Lemezalakítási módok 74 óra



		Statika


Erőrendszerek


Síkbeli erőrendszerek


Egyensúly fogalma,


annak biztosítása.


Az erő és erőrendszerek


fogalma, jelölése,


jellemzőinek ismerete.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb


szerkesztések és


számítási feladatok


végzése




		A tanulók legyenek


képesek:


− egyéb tantárgyakban


szerzett ismereteiket


hasznosítani,


− az erőt ábrázolni,


összetevőkre bontani,


erők eredőjét


meghatározni,


− az erő nyomatékát


meghatározni,


− ismertetni az erő


jelét, mértékegységeit


és az eredő erő


kiszámításának


módját.



		

		Tartók statikája


Egyszerű és konzolos


Tartó fogalma. 

A tartó reakció erőinek meghatározása számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.


Nyíróerő ábra szerkesztése.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− kéttámaszú tartók


reakcióerőit,


veszélyes


keresztmetszetét,


maximális hajlító


nyomatékát


meghatározni.








		

		Terhelési módok


Egyszerű igénybevételek


Húzott és hengerelt


acélok alkalmazása


Egyszerűbb


acélszerkezetek


Csőszerkezetek elemei


Csőhajlítási eljárások


Képlékenyalakítási


eljárások:


− kovácsolás és sajtolás


− hengerlés


− huzal-, rúd- és


csőhúzás


− mélyhúzás.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni és


ismertetni az


egyszerű


igénybevételeket,


− acélszerkezetek,


csőszerkezetek


igénybevételeit


felismerni, ismertetni,


− acélcsöveket adott


sugárral meghajlítani,


− ismertetni a


képlékenyalakítás


lényegét.





Felületkezelés

Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Felületkezelés

18 óra




		Mechanikus


felületkezelési módok.


Tisztítás, előkészítés


Simítás, csiszolás


Festés előtti


Felületkezelés.


Zsírtalanítás.

		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Felületkezelési,


felülettisztítási


műveletek alumínium


vagy acéllemezen.




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni az


alkatrészek felületi


szennyeződésének


típusát, annak


megfelelően


kiválasztani az


alkalmas eszközt,


elvégezni a tisztítási


műveleteket,


− önállóan elvégezni a


felületcsiszolási


műveleteket,


− önállóan elvégezni a


zsírtalanítást,


fémtiszta felületet


kialakítani.





Előrajzolás térben 

Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 18  óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Előrajzolás térben 

18 óra




		Mérés, ellenőrzés


Mérés eszközei


Jelölőeszközök.



		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Előrajzolási műveletek


alumínium vagy acél


munkadarabra




		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a feladat


elvégzéséhez


szükséges


eszközöket,


− a minőségi


követelményeknek


eleget tenni.



		

		Síkmértani szerkesztések.

Előrajzolás a térben.

Térelemek.

		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Előrajzolási műveletek


alumínium vagy acél


munkadarabra.

		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a szükséges


előrajzoló-,


jelölőeszközöket,


− az előrajzolást


szakszerűen


elvégezni,


− a saját munkájukat


elemezni, korrigálni,


eredményeket


ellenőrizni, értékelni.





Kézi forgácsolási műveletek

Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Kézi forgácsolási műveletek

38 óra




		Forgácsolás elmélete és


gyakorlata


Forgácsolás szerszámai,


eszközei


Balesetmentes


Munkavégzés.




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


Alumínium, ill. acél


munkadarabok,


csődarabok alakítása kézi


forgácsolással.

Kézi forgácsoló


műveletek igényes


elsajátítása


Kézi forgácsoló


műveletek gyakorlása.



		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a


feladathoz megfelelő


eszközöket,


− faragás, vésés,


fűrészelés, reszelés,


fúrás, süllyesztés


forgácsolási


műveleteket önállóan


elvégezni,


− információkat


értelmezni,


következtetéseket


megfogalmazni.





Erőhatással történő fémipari kötési módok 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Erőhatással történő fémipari kötési módok

 92 óra




		Szilárdságtan


Igénybevételek (egyszerű


és összetett)


Húzó, nyomó


igénybevétel


Hajlító igénybevétel


Nyíró igénybevétel


Csavaró igénybevétel


Tartók jellemző


igénybevétele


Veszélyes keresztmetszet


fogalma, jellemzői




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban.

		A tanulók legyenek


képesek:


− ismertetni a


feszültség fogalmát,


csoportosítását,


− a normális és


csúsztató


feszültségek értékét


meghatározni,


− méretezési


feladatokat


megoldani egyszerű


igénybevételek


esetében,


− ismertetni e


jellemzők jelölését,


mértékegységét,


kiszámításának


módját,


− meghatározni a tartó


veszélyes


keresztmetszetének


helyét,


− ismertetni a


csavarónyomaték


jellemzőit,


kiszámításának


módját,


− kiszámítani a


szegecsben ébredő


nyírófeszültséget.



		

		Súrlódás, munka,


teljesítmény, hatásfok




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás




		A tanulók legyenek


képesek:


− ismertetni a súrlódás,


az energia, a munka,


a teljesítmény, a


hatásfok megjelenési


formáit,


kiszámításának


módját,


mértékegységét.



		

		Kötések, kötési módok


Oldható és nem oldható


kötésmódok


Csavarkötések


Szegecskötések


Kézi menetkészítés


eszközei




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


Csavarkötés készítése


Lemezek összekötése


szegeccsel


Menetfúrás és


Menetmetszés.

		A tanulók legyenek


képesek:


− ismertetni a kötési


módokat,


− felsorolni gyakorlati


alkalmazásaikat,


− a kézi menetvágás,


menetfúrás


műveleteit önállóan


elvégezni,


− csavar- és


szegecskötés


műveleteit önállóan


elvégezni,


− fogalmakat alkotni közvetlen


tapasztalatok alapján,


− a szükséges védőeszközöket


rendeltetésszerűen


alkalmazni.





Szakmai képzés 11-12. évfolyam


		A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok



		0345-06

		Gépbeállítási feladatok



		0220-06

		Gépészeti kötési feladatok



		0221-06

		Gépelemek szerelése



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0346-06

		Géplakatos feladatok





A képzés szerkezete


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés


időterve


1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435 Nyári összefüggô szakmai gyakorlat: 160 óra


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


áttekintő táblázat

		GÉPLAKATOS

		tantárgyak

		évfolyamok

		Össz. Óraszám

		Heti óraszám

		



		

		

		11.

		12.

		

		11.

		12.

		



		Elmélet

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Műszaki dokumentációk

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Gépelemek beállítása

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Gépbeállítás

		

		32

		32

		

		1

		



		

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Anyagismeret

		

		32

		32

		

		1

		





		

		Gépelemek szerelési ismeretei

		

		64

		64

		

		2

		



		

		Meleg üzemi gyakorlatok

		

		16

		16

		

		0,5

		



		

		Megmunkálások I.

		

		32

		32

		

		1

		



		

		Korrózió elleni védekezés

		

		16

		16

		

		0,5

		



		

		Szerelés

		

		32

		32

		

		1

		



		

		Üzembe helyezés I.

		

		16

		16

		

		0,5

		



		

		Geometriai mérések

		0

		

		0

		

		

		



		

		Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*

		

		64

		64

		

		2

		



		 

		elmélet összesen:

		296

		304

		600

		8

		7,5

		



		 Elmélet ig. gyakorlat

		Geometriai mérések

		

		64

		64

		

		

		



		

		Anyagok

		37

		

		37

		

		

		



		

		Műszaki mérések

		37

		

		37

		

		

		



		

		 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		37

		

		37

		

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat összesen:

		121

		64

		185

		

		

		



		Gyakorlat

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		114

		

		114

		

		

		



		

		Gépelemek beállítása

		

		108

		108

		

		

		



		

		Gépbeállítás

		

		48

		48

		

		

		



		

		Gépészeti kötések készítése I.

		198

		

		198

		

		

		



		

		Szerelési gyakorlatok

		

		80

		80

		

		

		



		

		Meleg üzemi gyakorlatok

		

		18

		18

		

		

		



		

		Megmunkálások I.

		

		80

		80

		

		

		



		

		Szerelés

		84

		

		84

		

		

		



		

		Üzembe helyezés I.

		

		56

		56

		

		

		



		

		az iskola helyi programja 

		

		

		

		

		

		



		 

		gyakorlat összesen:

		517

		454

		971

		

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai gyakorlat összesen:

		

		

		

		

		

		



		 

		összesen:

		

		

		

		

		

		



		 

		Nyári szakmai gyakorlat:

		

		

		

		

		

		



		 

		jelenlegi törvényi óraszám:

		

		

		

		

		

		





A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		A tananyagegység



		

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elmélet‑
igényes
gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		1

		112/1.0/0111-06

		Müszaki dokumentációk

		54

		0

		0

		54



		2

		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		18

		36

		0

		54



		3

		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		54

		12

		114

		180



		4

		112/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok

		36

		36

		0

		72



		5

		112/1.0/0345-06

		Müszaki mérések

		0

		36

		0

		36



		6

		112/2.0/0345-06

		Gépelemek beállítása

		36

		0

		108

		144



		7

		112/3.0/0345-06

		Gépbeállítás

		36

		0

		54

		90



		8

		112/1.0/0220-06

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		72

		0

		0

		72



		9

		112/2.0/0220-06

		Gépészeti kötések készítése

		0

		0

		198

		198



		10

		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		14

		0

		14

		28



		11

		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		72

		0

		0

		72



		12

		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		0

		0

		126

		126



		13

		112/1.0/0225-06

		Anyagok

		54

		36

		0

		90



		14

		112/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		0

		70

		0

		70



		15

		112/1.0/0346-06

		Melegüzemi gyakorlatok

		18

		0

		36

		54



		16

		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		36

		0

		142

		178



		17

		112/3.0/0346-06

		Szerelés

		28

		0

		84

		112



		18

		112/4.0/0346-06

		Üzembe helyezés

		14

		0

		56

		70



		Mindösszesen óra:

		542

		226

		932

		1700





Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.


A központi program tananyagegységei


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		1. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0111-06

		Műszaki dokumentációk

		szk

		112/1.1/0111-06

		54

		0

		0

		54





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0111-06
Műszaki dokumentációk





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


2. szint


3. szint


2. szint


3. szint 



Információforrások kezelése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Szabadkézi vázlatkészítés


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


54 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai alapszabványok


Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés


Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások


Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások


Tűrés, illesztés


Felületi minőség


Jelképes ábrázolások


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás


Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai Rendszerek rajzai


		2. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		szk

		112/2.1/0111-06

		0

		36

		0

		54



		

		

		szk

		112/2.2/0111-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0111-06
Geometriai mérések





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Mértékegységek


Müszaki mérés eszközeinek ismerete Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépipari méröeszközök használata


3. szint Egyéb méröeszközök használata


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20%

A képzési helyszín jellege:

Méröszoba

Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel méröórával

Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel

Szögmérések szinuszvonalzóval

Külsö kúpok mérése, ellenörzése

Belsö kúpok mérése, ellenörzése

Mérés méröhasábokkal

Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel

Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumokat készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0111-06
Geometriai mérések elmélete





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Mérési utasítás

B típus Mértékegységek

B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete

B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek mérése és ellenOrzése

B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb mérOeszközök használata

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO képesség

Figyelem összpontosítás

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miszaki rajz értelmezése 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

Miveletek gyakorlása 20%

Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú


mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,


.

alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma

		3. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		szk

		112/3.1/0111-06

		6

		0

		0

		180



		

		

		szk

		112/3.2/0111-06

		12

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.3/0111-06

		36

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.4/0111-06

		0

		12

		0

		



		

		

		szk

		112/3.5/0111-06

		0

		0

		114

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0111-06
Munkabiztonság, minőségvédelem





Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus



Minöségbiztosítási alapismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabadkézi vázlatkészítés


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Figyelem összpontosítás Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Szabálykövetés


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%


rajz értelmezése 30%


Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10%


Utólagos szóbeli beszámoló 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


6 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0111-06
Anyagjelölések értelmezése





Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus


Szabványhasználati ismeretek

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyiifém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek

Szabványos könnyiifém ötvözetek

Szabványos színesfém ötvözetek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3. szint Miiszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség

Áttekintö képesség

Tervezési képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése

Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata

Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása

A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre kifejtett hatása

A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága

A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása

		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/3.3/0111-06





Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus


C típus


D típus



Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb jellemzöi


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hozzárendelt szakmai készségek:


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%


müszaki rajz értelmezése 25%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%


szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése Az ipari vasötvözetek csoportosítása

Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN


szerint

A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0111-06
Előrajzolás





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Síkmértani szerkesztések

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B típus Elörajzolás

B típus Képlékenyalakítás

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3. szint Köznyelvi beszédkészség

4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Figyelem összpontosítás

Tervezési képesség

Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat

Térlátás

Kézügyesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miiszaki rajz értelmezése 10%

szabadkézi rajz kiegészítés 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%

Miiveletek gyakorlása 30% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az elörajzolással szembeni követelmények

Az elörajzolás lépései

Az elörajzolás szerszámai, eszközei

Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata

Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai

Síkbeli és térbeli elörajzolás

- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez

- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása


		5. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra


vonatkozó dokumentációt

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Reszelés, fiirészelés, köszörülés C típus Élkiképzés

B típus Haj lítás

B típus Nyújtás


B típus Egyengetés


B típus Kézi és kisgépes forgácsolás


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Hozzárendelt szakmai készségek:


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Köznyelvi beszédkészség


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méröeszközök használata


Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem megosztás


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Müveletek gyakorlása 60%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kézi megmunkálási gyakorlatok


A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése


		4. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi feladatok

		szk

		112/1.1/0110-06

		0

		36

		0

		72



		

		

		szk

		112/1.2/0110-06

		36

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.1/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Tüzoltó berendezések, eszközök A típus Elsösegélynyújtási ismeretek


A típus Tüzkár bejelentése


A típus Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4. szint Elsösegélynyújtás


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Tennivalók vészhelyzetben

Tazvédelmi elöírások

Teendök taz esetén

Tazoltóberendezések használata

Elsösegélynyújtás

Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt igánylö helyzetek:

- az eszméletlenség

- heveny rosszullétek

- fájdalommal járó kórképek

- belgyógyászati balesetek

- mérgezések

- sérülések

- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben

Újraélesztés

Rendkívüli helyzetek dokumentálása

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat

Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus A típus A típus C típus A típus


Környezetvédelmi ismeretek Tazvédelmi ismeretek Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai Elsösegélynyújtási ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Áttekintöképesség

Figyelemösszpontosítás

Rendszerezöképesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Felelösségtudat Szabálykövetés Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%


Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem


Munkavédelem célja, alapfogalmai Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények


Tüzvédelem


Tüzveszélyes anyagok


Tüzveszélyességi osztálybasorolás


Foglalkozás-egészségügy


Természetvédelem


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek


A víz


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása


A levegö


A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és hatásaik


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei Technológiai lehetöségek


A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.


A hulladékok


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei.


Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. Zaj és rezgés


A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai.


		5. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0345-06

		Műszaki mérések

		szk

		112/1.1/0345-06

		0

		36

		0

		36





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0345-06 Műszaki mérések





Hidraulikus méréseket végez


Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis)


Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet


Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására


Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli gondolatcserére, információszerzésre


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek


Villamos áramköri alapszámítások


Áramlástani alapszámítások


Hidraulikai alapok Villamos alapok


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben


Hozzárendelt szakmai készségek:


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Egyéb méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Figyelemmegosztás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Döntésképesség


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%


Müveletek gyakorlása 50%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%


A képzési helyszín jellege:


Méröszoba


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása


Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése Adatok számítása, müszaki táblázatok használata


Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata


		6. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0345-06

		Gépelemek beállítása

		szk

		112/2.1/0345-06

		18

		0

		0

		144



		

		

		szk

		112/2.2/0345-06

		0

		0

		54

		



		

		

		szk

		112/2.3/0345-06

		18

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/2.4/0345-06

		0

		0

		54

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/2.1/0345-06
Gépelemek beállítási ismeretei I.


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Mérési utasítás


Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk


Müködési jellemzök mérése


Mérö- és beállítóeszközök, sablonok Csöhálózati rajzjelek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint 4. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Gépészeti rajz olvasása,értelmezése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése Olvasott szöveg megértése


Fogalmazás írásban


Hallott szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%


Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, üzemeltetésük.


Szíjhajtás


Ékszíjhajtás


Dörzshajtások


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése Homlokkerekek, fogasléc


Kúpkerekek


Csavarkerekek Csigahajtás


Lánchajtás


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0345-06
Gépelembeállítási feladatok I.





Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus B típus A típus



Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek Oldható kötések


Nemoldható kötések


Tengelykapcsolók és beállításuk


Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 3. szint Gép kezelöszervei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok)


Beállít forgómozgású áthajtómüveket


Beállít szerszámgép-hajtómüveket


Beállít forgómozgású irányváltókat


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A típus Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


3. szint Elemi számolási készség


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Figyelemmegosztás


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Kezdeményezökészség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása

Forgattyús hajtómii felépítése, miiködése, sebesség diagramja

Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja Excenter és bütykös mechanizmusok

Fogaskerekes hajtás

- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) - tengelykapcsolós hajtómiiegység

- összetett hajtómiivek

- Meander-rendszerii hajtómii

- cserekerekes hajtómiiegység

- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység

- csúszóékes hajtómiiegység

Irányváltók

- kúpkerekes irányváltó

- homlokkerekes irányváltó

- lemezkapcsolós irányváltó

- elektromos irányváltó

Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, öntvényházak)

Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, fajtái)

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és bütykös mechanizmusok)

Beállít forgómozgású áthajtómiiveket

Beállít szerszámgép-hajtómiiveket

Beállít forgómozgású irányváltókat

Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Mozgásátalakító elemek és beállításuk

Áthajtómiivek és beállításuk

Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk

Vázszerkezetek és beállításuk

Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok

Beállító célszerszámok

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése

3. szint Mennyiségérzék


4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek


3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtö készség Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös


mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0345-06
Gépbeállítás elmélete I.





Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk (ventillátorok))


Beállít belsOégésü motorokat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és beállításuk


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi


Pneumatikai alapok


Vezérléstechnikai alapok


HO- és áramlástani alapmérések


Müködési jellemzOk kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Információforrások kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Felfogóképesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Önállóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Hatékony kérdezés készsége

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése

Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) milködése, felépítése

Szivattyúk jellemzö paraméterei

szállítási nyomás


térfogatáram


statikai magasság


szívómagasság


nyomómagasság


szállítómagasság


szállítómagasság és a nyomás kapcsolata

- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma

Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , milködése, felépítése

A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma

Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása

Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram)

Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei)

Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés)

Belsöégésil motorok jelleggörbéi

Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása

Otto- és Diesel motorok szabályozása

Villamos gyújtóberendezések

Diesel-motor izzítóberendezés

Belsöégésil motorok hiltése

Olajozási rendszerek

		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0345-06
Gépbeállítás elmélete II.





Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata Mértékegységek


Működési jellemzők kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Szabadkézi rajzolás


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Rendszerekben való gondolkodás


Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Nyelvhelyesség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% Írásos elemzések készítése 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek


- Gépi lemezollók


- Lemezhajlítógépek


- Sajtók


Lemezmegmunkáló gépek automatizálása


Forgácsoló szerszámgépek


- Esztergák


- Marógépek


- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek


- Fúrógépek


- Köszörü gépek


- Finommegmunkáló gépek


Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellozok (ventillátorok))


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és beállításuk


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai


Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méroeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság Pontosság Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely Képzési idö:


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus
B típus


A típus


B típus B típus B típus B típus A típus



Mechanikai tulajdonságok Hütö- és kenöanyagok


Szerszámgépek biztonsági ismeretei Hajtóanyagok


Hosszméretek mérése és ellenörzése Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Beállít belsö égésü motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Érintésvédelmi alapismeretek


Tüzelöanyagok


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Tüzvédelmi ismeretek


Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Belsőégésű motorok beállítása, működéshez szükséges adatok meghatározása


		8. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/1.1/0220-06
Gépészeti kötések elméleti alapjai


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Nemoldható kötések


Korrózióvédelem


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


gépészeti szaktanterem


Képzési idö:


72 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük Oldható kötések


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok


Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése


Csavarozás és szerszámai


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi


Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai


A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a csavarkötés munkabiztonsági elöírásai


Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása


Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk Nemoldható kötések


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása


A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések


Hegesztés


Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület Az adhézió fogalma


A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok Savas és savmentes dezoxidáló szerek


		9. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0220-06

		Gépészeti kötések készítése

		szk

		112/2.1/0220-06

		0

		0

		36

		198



		

		

		szk

		112/2.2/0220-06

		0

		0

		36

		



		

		

		szk

		112/2.3/0220-06

		0

		0

		18

		



		

		

		szk

		112/2.4/0220-06

		0

		0

		36

		



		

		

		szk

		112/2.5/0220-06

		0

		0

		72

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0220-06
Oldható kötések szerelése





Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elővigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövető magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, müveletei


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei müveletei


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0220-06
Nemoldható kötések készítése





Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Térlátás


Stabil kéztartás Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Irányítási készség Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:





A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai


A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások


Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0220-06
Kemény és lágyforrasztás





Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése


A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási eljárásai


A forrasztás munkabiztonsági elöírásai


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0220-06
Gázhegesztés





Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus
B típus


B típus


C típus A típus A típus A típus A típus



Ábrázolási módok


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


A gázhegesztés biztonsági ismeretei


A gázhegesztés környezetkárosító hatása


A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztö berendezések, tartozékok


Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0220-06
Kézi ívhegesztés





Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
A típus
A típus
A típus
A típus
A típus



Ábrázolási módok


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Az ívhegesztés biztonsági ismeretei


Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint


4. szint 3. szint


5. szint 5. szint 5. szint

		Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési varratjelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése





Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból


Varratfajták


Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése AWI, AFI hegesztés


		10. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		szk

		112/3.1/0220-06

		14

		0

		0

		28



		

		

		szk

		112/3.2/0220-06

		0

		0

		14

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0220-06
A korrózióvédelem alapjai





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintő képesség


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Gépészeti szaktanterem Képzési idő:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A korrózió


A felületek elökészítése


Nemfémes bevonatok


Galvánbevonatok


Mázolás, lakkozás


Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei Tüzi fémbevonatok


Biztonságtechnika, környezetvédelem


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0220-06
Korrózióvédelem





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Müveletek gyakorlása 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A felületek előkészítése


Mázolás, lakkozás


		11. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		szk

		112/1.1/0221-06

		8

		0

		0

		72



		

		

		szk

		112/1.2/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.3/0221-06

		30

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.4/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.5/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.6/0221-06

		10

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0221-06
Szerelési dokumentációk





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


A típus


A típus


B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek: -


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz készítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai


- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, végszerelés, beszabályozás)


- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma - szerelési bázisok


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) tartama.


Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése.


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok


Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0221-06





A dokumentumokon alkalmazott jelképek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus B típus B típus B típus B típus

		Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Szereléshez kapcsolódó jelek





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rendszerek rajzai


- kapcsolási vázlatok


- villamos rendszerek rajzai


- építészeti rendszerek rajzai


- folyamatábrák és folyamatrendszerek


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.3/0221-06
Szakmai számítások





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Átfogó gépszerelési ismeretek


Az általános fizikai jellemzök kiszámítása


A müködési jellemzök kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Elemi számolási készség


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Precizitás

Önállóság

Döntésképesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége

Tömör fogalmazás készsége

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

30 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások

Szíjhajtás

Ékszíjhajtás Dörzshajtás Fogaskerékhajtás

Csigahajtás Lánchajtás

Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások

jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén)

tengelytávolság meghatározása

Homlokkerekek

Kúpkerekek

Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges számítások

Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek

Siklócsapágyak

Gördülöcsapágyak

Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik,

beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii, Norton)

Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos)

Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges számítások

Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, lengöhimbás hajtómii, excenter és bütykös mechanizmusok

Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus)


Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz szükséges számítások


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.4/0221-06
Anyagtulajdonságok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus C típus C típus



Mechanikai tulajdonságok Hötechnikai tulajdonságok Villamos tulajdonságok Korróziós tulajdonságok Technológiai tulajdonságok Egyéb anyagjellemzök Roncsolásmentes anyagvizsgálat


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.5/0221-06
Felhasznált anyagok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


B típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Vasfémek


Nemvas fémek


Többalkotós szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok Csiszoló- és políranyagok Hajtóanyagok


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Döntésképesség


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.6/0221-06
Szereléskor alkalmazott mérések





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Felületi érdesség mérése és ellenörzése


Mérési utasítás


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben Keménységmérés


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek Szerelö kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 30%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Méröszoba


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás során


		12. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		szk

		112/2.1/0221-06

		0

		0

		26

		126



		

		

		szk

		112/2.2/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.3/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.4/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.5/0221-06

		0

		0

		25

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0221-06
Hajtások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat


Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíjékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Nyomatékátszármaztató hajtások


Oldható kötések


Nemoldható kötések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelő kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrzőképesség) Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek


– tisztítása


– hiba-felvételezés müveletei


– szerelése


– cseréje, javítása


– beállítása, ellenörzése


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése


– csigahajtómü szerelése, javítása


– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése Hajtómüvek szerelése, javítása


- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0221-06
Tengelykapcsolók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Tengelykapcsolók


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Ho- és áramlástani alapmérések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenorzoképesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók - szerelési terveinek készítése


- szerelése, hibafelvétele, javítása


- jellemzo paraméterek mérése, beállítása


- karbantartása


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0221-06
Mozgásakadályozó elemek szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fékek, mozgásakadályozó elemek Ho- és áramlástani alapmérések A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Környezetvédelmi ismeretek


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenorzoképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai


Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0221-06
Mozgásátalakítók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Mozgásátalakító elemek


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Környezetvédelmi ismeretek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0221-06
Ágyazások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
B típus
B típus


B típus


C típus A típus A típus A típus



Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Vázszerkezetek


Tengelyek és csapágyak


Mérési utasítás


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Mérö- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		13. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0225-06
Anyagvizsgálati gyakorlatok





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus Anyagvizsgálatok


Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint

		Roncsolásos anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes anyagvizsgálatok


Technológiai vizsgálatok


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Műszaki táblázatok kezelése





Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Kreativitás, ötletgazdagság Kritikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Tapintás


Megbízhatóság


Térbeli tájékozódás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Technológiai minták elemzése 10%


Tesztfeladat megoldása 5%


Elemzés készítése tapasztalatokról 15%


Technológiai próbák végzése 40%


A képzési helyszín jellege:


Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban Anyagvizsgálati laboratórium


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása Mechanikai anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok Hegesztési varratvizsgálat


Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése


Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok használata


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.2/0225-06
Anyagismeret





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö felhasználási területeik


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai


Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyüfémötvözetek


Szabványos színesfémötvözetek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Kézügyesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% Tesztfeladat megoldása 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%


A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

54 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk


Milanyagok

Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák)

A textíliák

A papír

A bör

A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok

A fémes anyagok

A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása


Fémek tisztítása és ötvözése.

Nagytisztaságú fémek elöállítása

Fémek és ötvözeteik

A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés elmélete

Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások

Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése

A nemesítés

Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) alakítás

Fémek hegesztése, vágása és forrasztása

Hidegalakítási technológiák

Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. Anyagkiválasztás

Anyaghibák
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		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0225-06
Geometriai mérési gyakorlatok





Ellenöriz felületi érdességet


Mér idomszerrel


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus C típus A típus C típus A típus



Mechanikai hosszmérések


Mérés optikai méröeszközökkel


Mérés idomszerekkel


Felületi érdesség mérése


Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint



Gépipari méröeszközök használata Összetett méret-, alak- és helyzetmérés Mérési jegyzökönyv készítése


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Logikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Ismeretek helyén való alkalmazása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Stabil kéztartás Precizitás


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


Geometriai mérési gyakorlat 55%

Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Üzemlátogatás üzemi mérOszobában

Képzési idO:

50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel

Szögmérések szinuszvonalzOval KülsO kúpok mérése, ellenOrzése BelsO kúpok mérése, ellenOrzése Mérés mérOhasábokkal

KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel

KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések

Mérési dokumentumok készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítOja:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0225-06
Geometriai mérések elmélete





EllenOriz felületi érdességet

Mér idomszerrel

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete

C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb.

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Gépipari mérOeszközök használata

4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése

4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4. szint Milszaki táblázatok kezelése

Hozzárendelt mOdszerkompetenciák:

RendszerezO képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

FelelOsségtudat

Térlátás

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% Írásos elemzések készítése 35%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Képzési idO:

20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk


Miszerhibák


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata


Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk


Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk


Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása.


Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége.

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése
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		112/1.1/0346-06

		0

		0

		36

		54



		

		

		szk

		112/1.2/0346-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0346-06
Melegüzemi gyakorlatok





Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
A típus
A típus



Hökezelési utasítás


Vasfémek Képlékenyalakítás


Kovácsolás Hökezelés


Képlékenyakakítás gépei Hökezelés biztonsági ismeretei Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Müszaki táblázatok kezelése


Gépipari méröeszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Kontroll (ellenörzö képesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Felelösségtudat


Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). Hökezelések végzése, színrefuttatás


Keménység ellenörzés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0346-06





Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


A típus


B típus
B típus



Mechanikai tulajdonságok


Hötechnikai tulajdonságok


Korróziós tulajdonságok


Egyéb anyagjellemzök


Nemvas-fémek


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Gyártási müveletterv


Gyártási müveleti utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése


4. szint Gépipari méröeszközök használata


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Körültekintés, elövigyázatosság


Felfogóképesség


Tervezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


		16. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		szk

		112/2.1/0346-06

		36

		0

		0

		178



		

		

		szk

		112/2.2/0346-06

		0

		0

		72

		



		

		

		szk

		112/2.3/0346-06

		0

		0

		70

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0346-06
Megmunkálási alapismeretek





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus A típus A típus A típus



Technológiai tulajdonságok


Általános gépipari technológiai ismeretek Általános fizikai jellemzők kiszámítása Geometriai méretek kiszámítása Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Szerszámgépek biztonsági ismeretei Forgácsolás munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint
3. szint



Olvasott szöveg megértése Szabadkézi rajzolás


Gépészeti alkatrészrajz készítése Műszaki táblázatok kezelése Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Figyelemmegosztás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei


Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö megmunkálása esetén


Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, technológiai paramétereinek kiválasztása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok I.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Szabványos fémes szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok


Csiszoló- és políranyagok


Kézi- és kisgépes forgácsolás


Gépi forgácsolás


Finomfelületi megmunkálás Szerszámgépek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai elöírások


Alapmüveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok II.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus A típus A típus A típus A típus


A típus


B típus



Elörajzolás


Anyagszétválasztás


Érintésvédelmi alapismeretek


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Kézügyesség Stabil kéztartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai előírások


Alapműveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások


		17. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0346-06

		Szerelés

		szk

		112/3.1/0346-06

		28

		0

		0

		112



		

		

		szk

		112/3.2/0346-06

		0

		0

		28

		



		

		

		szk

		112/3.3/0346-06

		0

		0

		28

		



		

		

		szk

		112/3.4/0346-06

		0

		0

		28

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0346-06
Szerelési ismeretek





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat


Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi


Szereléshez kapcsolódó jelek Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek Gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint 3. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Olvasott szöveg megértése Müvelettervek jelképeinek értelmezése Elemi számolási készség


Szerelési családfa értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése Fogalmazás írásban


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


28 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0346-06
Szerelési gyakorlatok I.





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus



Nyomatékátszármaztató hajtások


Fékek, mozgásakadályózó elemek Tengelykapcsolók


Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Mozgásátalakító elemek


Tengelyek és csapágyak


Villamos áramköri alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gép kezelöszerveinek kezelése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


A környezet tisztántartása


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Döntésképesség Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.3/0346-06
Szerelési gyakorlatok II.





Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Vázszerkezetek


Hegesztés


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése Technológiai emelö- és szállítóberendezések


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása Logikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0346-06
Szerelési gyakorlatok III.





Szerel, javít, karbantart belsoégésii motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Belso égésii motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Miiködési jellemzok kiszámítása

Belso égésii motorok

Tüzeloanyagok

Vezérléstechnikai alapok

Miiködési jellemzok mérése

Tiizvédelmi ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata Gép kezeloszerveinek kezelése

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méroeszközök használata

Elemi számolási készség

Hallott szöveg megértése

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák:


-


Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség

Tanulói tevékenységformák:

Miiveletek gyakorlása 40%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%

A képzési helyszín jellege:

Tanmiihely

Képzési ido:

28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Belsoégésii motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás)


		18. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/4.0/0346-06

		Üzembe helyezés

		szk

		112/4.1/0346-06

		14

		0

		0

		70



		

		

		szk

		112/4.2/0346-06

		0

		0

		28

		



		

		

		szk

		112/4.3/0346-06

		0

		0

		14

		



		

		

		szk

		112/4.4/0346-06

		0

		0

		14

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.1/0346-06
Üzembehelyezés elmélete





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és szállítóberendezéseket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus D típus D típus D típus B típus



Hidraulikus-rajzjelek Pneumatikus-rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Hidraulikai alapok Pneumatikai alapok Villamos alapok Áramlástani alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Müszaki táblázatok kezelése


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Eredményorientáltság Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idO:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.2/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata I.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müködési jellemzOk mérése


Felületi érdesség mérése és ellenOrzése


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben HO- és áramlástani alapmérések


Átfogó gépszerelési ismeretek


HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.3/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata II.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


Hajtóanyagok


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai Villamos tulajdonságok


Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerekben való gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.4/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata III.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


A típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Keménységmérés


Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Hütö- és kenöanyagok


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


-


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Kapcsolatteremtő készség


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák:


Műveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Szakmai tankönyvek listája:

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott





Szakmai vizsgák

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró vizsga eredményes letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü szakképzésben résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga


A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 50%


2. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0345-06 Gépbeállítási feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Gépbeállítás, müködési jellemzök mérése.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 75%


2. feladat 25%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0220-06 Gépészeti kötési feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Oldható és nemoldható kötések készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


5. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 022 1-06 Gépelemek szerelése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Hibafelvételi jegyzökönyv készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 60%


2. feladat 40%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Anyagvizsgálati mérések


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 30%


2. feladat 70%


7. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0346-06 Géplakatos feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Gépegység szerelése, javítása.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%


A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 20


2. vizsgarész: 5


3. vizsgarész: 20


4. vizsgarész: 10


5. vizsgarész: 10


6. vizsgarész: 10


7. vizsgarész: 25


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -


10.
Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok


A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Géplakatos szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.


		S z a k k é p e s í- t é s

		Vizsgarész/követelménymodul

		Vizsgafeladat



		Azonosítója

		Megnevezése

		Száma

		Azonosítója

		Megnevezése

		Száma

		Megnevezése

		Időtartama




		Sorrendje



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		1

		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		1

		Elsősegélynyújtás, újraélesztés

/gyakorlati/

		30 perc

		1



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		1

		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		2

		Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		2



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		2

		0111-06




		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

		1

		Összetett lemezalkatrész készítése

/gyakorlati/

		240 perc

		3



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		2

		0111-06




		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

		2

		Technológiai dokumentáció készítése

/írásbeli/

		120 perc

		4



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		3

		0345-06 




		Gépbeállítási feladatok



		1

		Gépbeállítás, működési jellemzők mérése

/gyakorlati/

		120 perc

		5



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		3

		0345-06 




		Gépbeállítási feladatok



		2

		Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		6



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		4

		0220-06 




		Gépészeti kötési feladatok

		1

		Oldható és nem oldható kötések


készítése.

/gyakorlati/

		180 perc

		7



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		4

		0220-06 




		Gépészeti kötési feladatok

		2

		Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		8



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		5

		0221-06 




		Gépelemek szerelése

		1

		Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása

/gyakorlati/

		180 perc

		9



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		5

		0221-06 




		Gépelemek szerelése

		2

		Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése

/gyakorlati/

		60 perc




		10



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		6

		0225-06 




		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

		1

		Anyagvizsgálati mérések


/gyakorlati/



		60 perc




		11



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		6

		0225-06 




		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

		2

		Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

/gyakorlati/

		60 perc




		12



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		7

		0346-06 




		Géplakatos feladatok

		1

		Gépegység szerelése, javítása



		240 perc




		13



		

		

		

		

		

		

		Vizsga idő összesen:

		23 óra


45 perc
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága Elnökétől


M E G H Í V Ó


Szeghalom  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Egészségügyi  és  
Népjóléti Bizottsága 


2010. augusztus 24-én  kedden az összevont bizottsági ülés után 
17.00 órakor ülést tart,


amelyre  ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 44. sz. tanácskozó terme


Napirend:
- Önkormányzati lakással kapcsolatos kérelem elbírálása
- B e j e l e n t é s e k


Előadó: Dr. Farkas Erzsébet  bizottság elnöke


Kérem szíveskedjenek a bizottsági ülésen részt venni.


Szeghalom, 2010. augusztus 17.


Tisztelettel:


Dr. Farkas Erzsébet sk.
          Eü. és Népj.Biz.elnöke







    Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142.
1696-11/2010.


M E G H Í V Ó


A  helyi  önkormányzatokról  szóló  módosított  1990.  évi  LXV.  tv.  12.  §  (2)  
bekezdésében  biztosított  jogkörömben  eljárva,  Szeghalom  Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének s o r o n következő  ülését 


2010. augusztus 30-án (hétfőn) 16.00 órára


ö s s z e h í v o m. 


Ülés  helye: Szeghalom  Város  Polgármesteri  Hivatalának  45.  sz.  
tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)


N a p i r e n d:
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester


2./ Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Macsári József polgármester


3./  Gyermekvédelmi  törvényből  adódó  feladatok  végrehajtásáról  szóló 
beszámoló
Előadó: Macsári József polgármester


4./ B e j e l e n t é s e k


Tisztelettel  kérem,  hogy  a  soron  következő  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenni szíveskedjék.


Szeghalom, 2010. augusztus 16.


Tisztelettel:


Macsári József 
            polgármester







Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
B I Z O T T S Á G  A I


M E G H Í V Ó


Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Pénzügyi  Bizottsága, 
Városfejlesztési  Bizottsága,  Egészségügyi  és Népjóléti  Bizottsága, Oktatási  és 
Kulturális  Bizottsága,  Sport és Civilszervezetek Bizottsága 


2010. AUGUSZTUS 24-ÉN  (KEDDEN) 16.00 ÓRAI


kezdettel ö s s z e v o n t  bizottsági ülést tart.
Napirend:


1./ A 2010. augusztus 30-án tartandó képviselő-testületi ülés napirendjeinek  
véleményezése


2./ B e j e l e n t é s e k


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme.


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek.


S z e g h a l o m , 2010. augusztus 17.


Tisztelettel:


Macsári József 
       polgármester








Beszámoló
2010


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója


1998.  február.1-én.  alakult  meg  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  a 
Gondozási Központ szakfeladataként.
Működési területe: Szeghalom Város                               
Az 1993. évi III.tv. ( szociális igazgatásról és szociális ellátásról ) a családsegítést a személyes 
gondoskodás keretében tartozó szociális alapellátási formához sorolja.
Az 1997.évi.  XXXI.tv.  (  a  gyermekek  védelméről  és  gyámügyi  igazgatásról  )  valamint  a 
végrehajtásról kiadott 149/1997.(IX.10) Kormányrendelet a Gyermekjóléti Szolgálatot szintén 
a szociális alapellátási formához sorolja.


A  családsegítés: A  szociális  vagy  mentálhigiénés  problémák,  illetve  egyéb 
krízishelyzet  miatt  segítségre  szoruló  személyek,  családok  számára,  az  ilyen  helyzethez 
vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.


   
 A  családok  segítése  érdekében  veszélyeztetettséget  és  krízishelyzetet  észlelő 
jelzőrendszer működik.


A családsegítés keretében biztosítani kell:


   -  Szociális, életvezetési, mentális tanácsadást.
   -  Anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá a
   szociális szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezését.
   - Családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok,
   megoldások elősegítését. 
   A szolgálatunk figyelemmel kíséri és szükség szerinti segítséget nyújt, személyeknek 
   ügyintézésben, segélyekhez való hozzájutásban, munkahely keresésben, hozzátartozók  
   felkeresésében, stb.


A  város  lakosságának  évente  megszervezzük  a  csontsűrűség  és  ultrahangos 
vizsgálatokat, az érrendszeri vizsgálathoz helyet biztosítunk. A jó tanuló hátrányos helyzetű 
tanulók részére kiírt pályázatokat figyelemmel kísérjük és a feltüntetett időre a jelentkezési 
lapokat továbbítjuk. Gyűjtünk, adományokat és adományt juttatunk a rászoruló családoknak. 
A Civil szervezetekkel kapcsolatban vagyunk, így Polgárőrség, Vöröskereszt. Részt veszünk a 
helyi  Polgármesteri  Hivatal  kérésére környezettanulmányok,  ápolási  szükséglet  vizsgálatok 
készítésében.


1







A  törvényi  módosítások  következtében  2009  szeptemberét  követően  a  rendszeres 
szociális  segélyben  részesülőknek  együtt  kell  működniük,  illetve  jelentkezniük  kell 
Szolgálatunkon.  E  szolgáltatás  keretében  életvezetési,  mentális  illetve  álláskeresési 
tanácsadást  lehet  igénybe  venni  a  munkaerő-piaci  re-  integráció  érdekében.  Tovább 
különböző tematikájú tréningeket szervezünk részünkre.


A szolgáltatást igénybevevők:


ÉV ÖSSZES IGÉNYBEVEVŐ EBBŐL 18 év ALATTI
2007 382 97
2008 364 81
2009 491 104


A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái:


ÉV Több  probléma  együttes 
előfordulása, eset száma


Krízis  helyzet, 
esetek száma


Összesen: 
problémás  esetek 
száma


2007 97 8 382
2008 118 5 364
2009 152 15 491


Az összes probléma esetszáma nőtt,  de ha elemzem, nőtt  a több problémás esetek száma. 
Fiatalkori  lopás,  garázdaság,  bántalmazás,  agresszió,  drog,  magatartási  problémák 
megnövekedtek. Továbbá jelentősen növekedett az igazolt és igazolatlan iskolai hiányzások 
száma.  E  gyermekek  problémáit  esetmegbeszélések  során  igyekszünk  feltárni,  illetve  a 
szükséges  segítséget  megadni  és  a  családgondozás  során  figyelemmel  követjük 
mindennapjaikat, különös tekintettel a iskolai hiányzások alakulására.


A szolgáltatás ingyenes és önkéntes.


Gyermekjóléti Szolgáltatás    


    
A  Gyermekjóléti  Szolgálat a  gyermekek  érdekeit  védő  speciális  személyes  szolgáltatás, 
amely  a  szociális  munka  módszereinek  és  eszközeinek  a  felhasználásával  szolgálja,  a 
gyermekek családban történő nevelésének elősegítését:
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- a veszélyeztetettséget  észlelő és jelző rendszer működtetése,  a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése, a megelőző rendszerben,


- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 
figyelemmel kísérése,


- szükség  esetén  új  ellátások  bevezetésének  kezdeményezése  a  települési 
önkormányzatnál,


- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- a  jelzőrendszer  tagjaival  való  együttműködés  megszervezése,  tevékenységük 


összehangolása,


- felkérésre környezettanulmány készítése,
- évente  legalább  6  alkalommal  szakmaközi  esetmegbeszélések  megszervezése  és 


lebonyolítása,
- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése,
- a gyermekekkel és családjaival végzett szociális munkával a gyermekek problémáinak 


rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
- a  családi  konfliktusok  megoldásának  elősegítése,  különösen  a  válás,  a 


gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében,
- az egészségügyi és szociális ellátás- különösen a családsegítő szolgáltatás,- valamint a 


hatósági beavatkozás kezdeményezése,
- a védelembe vett gyermek, gondozási- nevelési tervének előkészítése,
- javaslat  készítése  a  gyermek  családjából  történő  kiemelésére,  a  leendő  gondozási 


helyre vagy annak megváltoztatására,
- a  családgondozás  biztosítása  -  az  otthont  nyújtó  ellátást,  illetve  a  területi 


gyermekvédelmi  szakszolgáltatást  végző  intézménnyel  együttműködve-  a  család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához,


- utógondozói szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást,  illetve a területi 
gyermekvédelmi  szakszolgáltatást  végző  intézménnyel  együttműködve-  a  gyermek 
családjában történő visszailleszkedéshez,


Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások


- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési az egészségügyi, a mentálhigiénés, a jogi 
és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás biztosítása,


- készenléti szolgálat szervezése és működése,
- kapcsolattartás figyelemmel kísérése, szükség esetén hely biztosítása,
- konfliktuskezelő  szolgáltatás  biztosítása,  vagy  az  ahhoz  való  hozzájárulás 


megszervezése,
- hátrányos helyzetű gyermekek személyes segítése,
- felkérésre az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása,
- a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiségek biztosítása,
- segítségnyújtás  a  nevelési,  oktatási  intézmények  gyermekvédelmi  faladatainak 


ellátásában,   
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A Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva, a gyermekekkel ellátó, egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgáltatókkal szervezési szolgáltatási és gondozási feladatot 
végez.


A jelzés minden esetben írásban történik.
 


Az észlelő és jelzőrendszer működtetésén túli tevékenysége:


- Meghallgatja a gyermek panaszát, megteszi a szükséges intézkedést. .)
- Részt vesz kábítószerügyi egyeztető fórum munkájában.
- Fiatalkorúak bűnmegelőzési programjának kidolgozásában.


Rendszeres  kapcsolatot  kell  tartani  a  Gyámhivatallal,  Gyámhatósággal,  a jelzőrendszer 
többi  tagjával,  hiszen  a  kölcsönös  jelzés-  egyeztetés  nélkülözhetetlen  az  alapellátás 
munkájában. 
A  2009.  évi  törvényi  módosítások  következtében   a  két  évnél  régebben  védelembe  vett 
gyermekek iratanyagát továbbítanunk kell a Gyámhivatalhoz  felülvizsgálat céljából, ugyanis 
ha a probléma két év alatt nem oldódik meg, akkor a gyermeket ki kell emelni a családból. 
Ennek formája lehet az ideiglenes elhelyezés vagy átmeneti nevelésbe vétel.


2009 óta Szolgálatunkon pszichológus segíti a munkánkat. Kéthetente napi 5 órában 
vehető igénybe ez a szolgáltatás. A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés alapján történik.


Szolgálatunknál 2009 évben a legfőbb problémák a következők típus szerint:


sorszám        Megnevezés      Kezelt  problémák 
száma


1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 84
2. Gyermeknevelési 25
3. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 4
4. Magatartászavar, teljesítményzavar 21
5. Családi  konfliktus(  szülők  egymás  közt,  szülő- 


gyermek közt )
14


6. Szülők vagy a család életvitele 40
7. Szülői elhanyagolás 14
8. Családon  belüli  bántalmazás  (fizikai  szexuális, 


lelki)
8


9. Fogyatékosság, retardáció 2
10. Szenvedélybetegség 24
11. Összesen: 236


A  táblázatban  kimutatott  problémák  nagy  részét  alapellátás  keretén  belül  tudjuk  kezelni, 
amennyiben ez az intézkedés nem eredményes más hatósági intézkedés válik szükségessé
 ( gyermekek védelembe vétele )
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A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége (tárgyév)


sorszám Gondozás Alapellátásban
Történő gond


Védelembe 
vétel


Utógondozás Összesen:


2008 36 31 3 70
2009 56 27 3 86


Szolgálatunk a Polgárőrséggel  továbbra is  együttműködik. 


Az integrációval a speciális tagozaton  tanuló gyermekek, beilleszkedése magatartása, 
tanulása órákon való részvétele  egyre  több problémát  okoz,  úgy osztálytársaiknak,  mint  a 
pedagógusoknak.
A sajátos nevelést igénylő óvodából- iskolába kerülő gyermekek szintén összetett problémát 
okoznak.


Pártfogói felügyeletnél személyi változás történt, a pártfogói felügyelet alá helyezett 
gyermekekről a tájékoztatás kölcsönös, mely írásban és személyesen történik.


Az iskolai hiányzások, nemcsak az általános iskolában tanulókra jellemző, hanem a 
középiskolásokra is.
Gondot okoz az egyre szaporodó igazolatlan illetve igazolt hiányzások száma ami maga után 
vonzza a pénzbírság kiszabását, amiről nem minden esetben vagyunk tájékoztatva.  


Az intézményünkben a magántanulókat egy munkatársunk segíti a vizsgákra történő 
felkészítésben. Számunkra fontos, hogy a gyermekek eleget tegyenek tankötelezettségüknek.
 


A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat lát el:


1. Védőnő, gyermekorvos, háziorvos
2. Gyámhivatal, Gyámhatóság
3. Óvoda, iskola, pszichológus, logopédus
4. Rendőrség
5. Ügyészség
6. Bíróság
7. Polgárőrség
8. Társadalmi szervezetek


Mindezek az intézmények, személyek kötelesek jelzéssel élni, a gyermek veszélyeztetettsége 
esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál. A hatósági eljárást a veszélyeztetettség esetén bármely 
állampolgár kezdeményezheti, illetve jelzéssel élhet.
A  Gyermekjóléti  Szolgálat  feladata  a  jelzésre  intézkedni,  a  családokhoz  kimenni,  a 
rendszerben felsorolt intézményekkel együttműködni, kölcsönösen tájékoztatni egymást.
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A veszélyeztetettség egyik formája a rossz bánásmód, amely lehet fizikai, érzelmi szexuális és 
egyéb. A gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül.
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető 
szükségleteinek kielégítését, védelmét felügyeletét. / lakhatás biztonságos körülmény /.
Figyelembe  kell  venni  a  gondok  megítélésekor,  hogy  milyen  feltételek  külső-belső 
erőforrások állnak a család rendelkezésére.


Fontos a megelőzés és felismerés! 


A rossz bánásmód előfordulásainak rizikó faktorai:


- Családi tényező: szegénység, munkanélküliség, zavarok a családi kapcsolatban.
- A  szülő  személyiségével  kapcsolatos  tényező:  közömbösség,  túlaggódás,  mentális 


betegség, alkohol, drog.
- A gyermekkel  kapcsolatos tényezők: nem kívánt gyermek,  fogyatékosság,  krónikus 


betegség nehezen kezelhető.


A felismerést segítő jelek:


- Külső jelek sérülései.
- Testi, szellemi fejlődés elmaradása.
- A gyermek viselkedésének inadekvát módja / félénk vagy éppen agresszív /
- Nem megmagyarázható kamaszkori szélsőségek.


Ezért  fontos  a  gyermekekkel  foglalkozó  szakemberek,  így  védőnő,  gondozónő,  orvos 
pedagógus, hogy észlelje és jelezze a problémát.


A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége


ÉV Alapellátásban történő gondozás gy. szám Védelembe vétel gy. száma
2007 35 7
2008 65 14
2009 56 27
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Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt probléma típusa /kiemelt/


ÉV Magatartászavar,  teljesítmény 
zavar


Szülői 
elhanyagolás


Szenvedélybetegség


2007 17 12 25
2008 21 15 18
2009 21 14 24


Kiemelt  az  utóbbi  időben  a  magatartászavar,  teljesítményzavarral  párosulva, 
hiányzások,  iskolai  lógások,  csoportba  verődés,  szipózás,  enyhe  drogok  megjelenése.  Ez 
általában párosul szülői elhanyagolással, a család rossz anyagi helyzetével.


A Gyermekjóléti  Szolgálat  célja a családi  rendszerben bekövetkezett  krízisből  való 
kijutás  segítése.  Alapellátás  keretében  gondozni  a  családot,  de  ha  pozitív  változás  nem 
tapasztalható, a gyermek veszélyeztetve van, akkor védelembe vételre kerül sor. Amennyiben 
a védelembe vétel nem vezet eredményre, akkor kerülhet sor más hatósági intézkedésre. A 
Gyermekjóléti Szolgálattal kötelező az együttműködés, mely szintén ingyenes.    


Egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységek:


- Információgyűjtés
- Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés
- Közvetítés más alapoktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásban.
- Jó tanuló cigánygyerekek pályázati űrlapjának kitöltése, továbbítása
- Évente 1-2 alkalommal ultrahangos vizsgálat és csontsűrűség mérés szervezése.
- Termékbemutatók, előadások
- Közüzemi szolgáltatóknál, díjhátralékkal kapcsolatos ügyintézés.
- Adományok gyűjtése, illetve szétosztása a rászoruló családoknak. ( ruhanemű, tartós 


élelmiszer, bútor, háztartási felszerelés ).
- Kórházi szociális munkásokkal kapcsolattartás,  rászorulóknak intézeti elhelyezésben 


való részvétel, családtagokkal esetmegbeszélések.
- Feltérképezzük  és  egyéni  igények  szerint  a  szükséges  segítséget  megadjuk  a 


szociálisan és mentálisan rászoruló lakosoknak. 
- Külön, egyéni jellegű foglalkozások magántanulók részére
- Álláskeresőknek  számára  nyújtott  segítségnyújtás,  tanácsadás,  illetve  részükre 


szervezett csoportfoglalkozások
- Pszichológusi szolgáltatás    
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A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok:


Iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról.
Szülői jelzések a gyermekekkel való tanulási magatartási problémák miatt.
Óvodai  jelzések,(  csoportpénz  be  nem  fizetése,  tisztasági  felszerelés  hiánya,  szülői 


elhanyagolás, stb.). 
Rendőrségi jelzések családi botrány miatt, szabálysértési ügyek, csalás vétsége.
Eseti gondokként részvétel.
Bűnügyben tanúként való megjelenés.
Gyulai Bíróságon törvényes képviselet.


1. Gyulai Idegondozóval kapcsolattartás.
2. 2007.től indult a Rendőrséggel közösen részt venni hétvégi szórakozóhelyeken való 


ellenőrzésben,  kiszűrni  a  kiskorúakat  és  a  nem  megfelelő  magatartású  fiatalokat. 
( italfogyasztás ).


3. Szülői illetve lakossági jelzésre az iskolabusz járaton történt nem megfelelő viselkedés 
miatt Polgárőrség bevonásával a felügyeletet biztosítani.  


Folyamatosan  továbbképzéseken  veszünk  részt,  hogy  ismereteinket  tovább  bővítsük. 
Szakmai konferenciákon való jelenlét  és az ott  szerzett  tapasztalat  segíti  napi  munkánkat, 
amelyek közül több ebben az évben az intézményünkben került megszervezésre.


Munkánkat  kistérségi  kötelékben  végezzük,  de  az  eddig  működő  szolgáltatásainkat 
továbbra is szeretnénk megtartani, esetleg bővíteni, és megfelelő színvonalon ellátni.   
Figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat, és ennek megfelelően végezzük feladatainkat a 
szeghalmi lakosok számára.


Szeghalom, 2010. augusztus 16.


                                                                                           Macsári Istvánné
                                                                                            intézményvezető


8





		A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok:

		Iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról.

		Szülői jelzések a gyermekekkel való tanulási magatartási problémák miatt.

		Óvodai jelzések,( csoportpénz be nem fizetése, tisztasági felszerelés hiánya, szülői elhanyagolás, stb.). 

		Rendőrségi jelzések családi botrány miatt, szabálysértési ügyek, csalás vétsége.

		Eseti gondokként részvétel.

		Bűnügyben tanúként való megjelenés.

		Gyulai Bíróságon törvényes képviselet.




Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba


2010


HELYI TANTERV


Gépészet SZAKMACSOPORT


Gépészet

Szakközépiskola (4+2 év)

OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00


ÉRVÉNYES: 2010-től

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS

 A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA

9. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
 72 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
 144 óra

 Elmélet és gyakorlat
 216 óra


10. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
 72 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
 144 óra

 Elmélet és gyakorlat
216 óra


11. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
 216 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
 144 óra

 Elmélet és gyakorlat
 360 óra


12. évfolyam

 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
192 óra


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
128 óra

 Elmélet és gyakorlat
 320 óra


GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK


9-12. évfolyam

Célok és feladatok

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.


A Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére.


A tevékenységek sokszínű, tartalmas, aktív magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel az érdeklődést, és tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására.


A tananyag tanításának célja, hogy továbbfejlessze és erősítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanult ismereteket.


Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét.


A gépészet gyakorlatias, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklődését a terület iránt, bizonyítsa be számukra annak gazdasági jelentőségét, fejlődési tendenciáit.


Keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a technológiai és termelési fejlesztő-, tervezőmunka néhány feladatát és módszerét.


Teremtsen alkalmakat, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges, a terület munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez.


Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait. Alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét és a környezettel szembeni felelősségérzetet.


Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.

Ábrázoló geometria(fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletüket, vizuális kultúrájukat. Készítse elő a tanulókat a szakmai tantárgyak tanulásához szükséges ábrázolási ismeretek elsajátítására.(Biztosítson lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére és a tehetség felkutatására.

Az Ipari anyagok és előgyártmányok oktatásának célja, hogy a(tanulók tudják csoportosítani a műszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb anyagokat. Elméleti ismereteik tanulása során, tegyenek szert a szabványok alkalmazására.

A Géprajzi ismeretek tanulása során az ismeretek és tevékenységek rendszerbe szervezése révén fejlődjenek az ábrázolási képességeik. Elméleti ismereteinek tanulása során, valamint az alkatrészrajzok és az egyszerűbb összeállítási rajzok készítése révén ismerjék meg és alkalmazzák helyesen a szabványos előírásokat.

A Geometriai mérések oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat, a mérőeszközöket és helyes használatukat. Az informatikai ismeretek birtokában készítsék el feladataikat.

A Munka-, tűz-, és környezetvédelem fejlessze a(természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálását. A tanulók megértsék az ember és a természet kapcsolatának alapvető összefüggéseit, felismerjék a természet- és környezetvédelem tudományos, műszaki, ökonómiai, jogi lehetőségét, tudatosítsa a természeti és a társadalmi környezet emberi egészséget veszélyeztető hatásait, bemutassa az információs technológiák hatását az emberre. Célja a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmód kialakítása.

A CNC alapismeretek oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a korszerű szerszámgépeket és programozási lehetőségeit.


Az Anyagválasztás elmélete ismertesse meg a tanulókkal az anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságukat. 


Az Anyagvizsgálatok oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat. Eközben szerezzenek gyakorlatot a környezeti hatások okozta terhelésről és az egészségügyi követelményekről.

A Gépészeti alapismeretek tanulása során a tanulók ismerjék meg a legfontosabb statikai és szilárdságtani fogalmakat, méretezési, ellenőrzési elveket, módszereket. Eközben szerezzenek gyakorlatot a szakkönyvek, táblázatok, katalógusok használatában. A tanulók ismerjék meg a gépészeti gyakorlatban leggyakrabban előforduló gépelemek funkcióját, működését, szerkezetét, alkalmazását, méretezését, ellenőrzését. 


Az CAD oktatásának célja, hogy az informatikai készségeket továbbfejlessze a szakmai felhasználási igényeknek megfelelően. A tanulók képesek legyenek a műszaki dokumentációkészítés korszerű elektronikus módszereit és a CAD rajzkészítés alapjait elsajátítani.

A Képlékeny alakítás oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a fémtani fogalmakat, a gépészet területén leggyakrabban alkalmazott anyagok tulajdonságait, valamint felhasználási területüket. Nyerjenek betekintést a fontosabb gyártási, kötési és műanyag feldolgozási technológiákba.


Fejlesztési követelmények

A fejlesztendő kompetenciák


A szaknyelv alkalmazása


Szakmai szöveg megértése


A tanuló legyen képes hallott és olvasott szakmai szöveget megérteni.


Tudja, hogy bizonyos fogalmak eltérő jelentéssel bírnak. 


Legyen képes e különböző jelentéseket értelmezni.


Fogalmak azonosítása, helyes használata


A tanuló legyen képes a fontosabb fogalmakat meghatározás alapján felismerni.


Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat kiválasztani, rendszerezni, használni.


Legyen képes a szakszókincset használni.


Forrás alapján legyen képes fogalmak meghatározására.


Kommunikáció szakmai nyelven


A tanuló legyen képes szakmai nyelvezetű mondanivalóját közérthetően megfogalmazni. 


Legyen képes kapcsolatot teremteni és fenntartani.


Kapcsolatkialakításban kezdeményező legyen.


Források használata és értékelése


Internet használata


Megadott szempontok alapján a tanuló tudjon az internetről információkat gyűjteni adott forrásból, és tudja az információkat saját korábbi ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni, indokolni. 


Legyen képes a forrás szerzőjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni, és azokat a forrás és saját ismeretei alapján indokolni.


Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése


A tanuló legyen képes másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések megállapítására.


Legyen képes bemutatni, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző személyes helyzete.


Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése

A tanuló legyen képes képi források leírására.


Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és indokolni.


Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból


Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő kérdésekre válaszolni.


Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó ábrák alapján szöveges elemzést készíteni.


A tények és feltételezések megkülönböztetése


A tanuló legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni megadott szempontok alapján egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből.


Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő szövegekben megjelenő tények és feltételezések önálló megkülönböztetésére, tudja indokolni állításait.


A problémaközpontú gondolkodás


A probléma felismerése


A tanuló legyen képes a figyelem összpontosítására, a feladat helyes értelmezésére.


Legyen képes az ismeretanyagból a megoldandó probléma kiemelésére.


Esettanulmányokban, példákban ismerje fel a tanult szakmai problémát.


Legyen képes esettanulmányokban és példaesetekben az igények és elvárások megfogalmazására.


A problémamegoldás keresése


A tanuló legyen képes az ok-okozati összefüggések felismerésére.


Tudja felsorolni a megoldási lépéseket.


Legyen képes a megoldások információszükségleteinek meghatározására.


A megfogalmazott problémát tudja többféleképpen megoldani, a változatokat értelmezni.


A különböző megoldások összevetése, előnyök, hátrányok megállapítása.


A problémamegoldás értékelése


A tanuló legyen kreatív, ötletgazdag, rendelkezzen tervezési képességgel, a várható eredményeket tudja megbecsülni, a kapott értékeket elemezni.


Legyen képes a hibaelhárításra problémamegoldással.


Az ismeretanyag differenciálása


Lényegkiemelés


A tanuló legyen képes az ismeretanyag legfontosabb elemeit bemutatni.


Legyen képes a bemutatás terjedelmi (idő) korlátait betartani.


Legyen képes a kritikus gondolkodásra, a lényeges és a kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetésére.


Tudja az információkat szakmailag meghatározott szempontok alapján szétválogatni. 


Legyen képes megfigyelési szempontok kiválasztására.


Különbségek és azonosságok felismerése


A tanuló legyen képes a dolgok közös és eltérő tulajdonságainak megállapítására, felsorolására.


Tudja a hatásokat és a kölcsönhatásokat felismerni, bemutatni.


Legyen képes a tulajdonságokat értékelni különböző szempontok szerint.


Az elvonatkoztatás képessége


A tanuló rendelkezzen egy vizsgálat szempontjából a fontos összefüggéseket mutató elemek felismerésének képességével.


Legyen képes a vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések felismerésére.


Tudjon eseménysorokat bemutatni.


Rendelkezzen a rendszerben való gondolkodással, rendszerező képességgel egy rendszeren belül legyen képes az alrendszerek értelmezésére.


Adatokból tudjon táblázatokat, ábrákat, grafikonokat készíteni.


Legyen képes az ábrákból, grafikonokból adatok felismerésére és egyszerűbb értelmezésére.


Legyen képes a konkrét példákból az általános következtetés megfogalmazására.


Az általános következtetés alapján tudjon konkrét példákat felsorolni.


Legyen képes a tények és törvényszerűségek közötti összefüggések felismerésére.


Digitális kompetenciák


Szövegszerkesztés


A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot.


Tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit.


Tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat.


Részletes feladatleírás alapján legyen képes a hétköznapi életben előforduló szöveges dokumentum előállítására.


Ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél...) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni.


Tudja dokumentumait esztétikus formára hozni.


Tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra.


Tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni.


Táblázatkezelés


A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot.


Tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit.


Legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni.


Legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni.


Tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni.


Tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni.


Információs hálózati szolgáltatások


Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal.


Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni.


Tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni.


Tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni.


Tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni.


Prezentáció (bemutató) és grafika


A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentáció készítő programot.


Tudja használni a rajzoló, valamint prezentáció készítő program lehetőségeit.


Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni.


Tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani.


Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni.


Képekből, szövegekből tudjon bemutató anyagokat létrehozni.


Gyakorlati tevékenységek végzése


Munkavégzés


A tanuló legyen képes feladatait önállóan végezni.


Munkáját szorgalmasan, precízen, felelősségtudattal, megbízhatóan, körültekintéssel, elővigyázatosan végezze.


Képes legyen munkafolyamatokat megszervezni.


Rendelkezzen helyzetfelismeréssel, áttekintő képességgel.


Legyen képes az új ötletek, megoldások kipróbálására.


Ismerje a munka- és egészségvédelmi előírásokat.


Környezettudatosság


A tanulók legyenek tisztában a nyersanyagok és az alapanyagok 


· természeti erőforrásaival, 


· eredetével, 


· a szállítási tényezőkkel, 


· a termelés során keletkező kibocsátások kezelésével és 


· az újrahasznosítás lehetőségeivel.

Színek érzékelése, kezelése


A tanuló legyen képes minél több színárnyalatot megkülönböztetni, a színkülönbségeket észrevenni.


Legyen képes megadott színárnyalatot alapszínekből kikeverni.


A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő, fogalomalkotó gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, az algoritmusalkalmazási, konstrukciós, számítási és rajzképességek, a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességek.


A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá a számítástechnikai eszközök használatához.


Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, szakmai tanulásuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes használatára, írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra. A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá az önálló tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.


Folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el, és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.


A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön és erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődés.


Erősödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének tisztelete.


A tanulók lássák meg a környezet, a technika, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természet- és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást.


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez


Az értékelés és ellenőrzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és módok) egyaránt.


A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. 


Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.


A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:


· Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. 


· Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.


· Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.


· Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról. 


· A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala.


A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása


A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet.


9. évfolyam

Évi óraszám: 72 óra

Belépő tevékenységformák

Műszaki rajz:


Vizuális nyelvi ismeretek alkalmazása.


A látvány vizuális tartalmának, törvényszerűségeinek feltárása.


A vizuális kommunikáció funkciói megfelelő megjelenítési formáinak értelmezése, alkalmazása.


A műszaki ábrázolás legfontosabb területeinek megismerése, vetületi, axonometrikus és metszeti ábrák szerkesztése, készítése. Tárgyak és különböző ábrázolásaik összevetése, elemzése. A műszaki rajzokon alkalmazott jelölések ismerete, összevetése jelentésükkel.


A műszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése.


Szabadkézi felvételi vázlatok készítése.


Műszaki rajz: 72 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Alapfogalmak

		A műszaki rajz feladata.
Rajzeszközök és alkalmazásuk.
Rajzi szabványok (vonalak, feliratmező, méretmegadás stb.).
Síkmértani szerkesztések.


Szabványos méretarányok.


Műveletek síkelemekkel (szerkesztés és derékszögű vonalzókkal való rajzolás).


Csavarvonal szerkesztése és az evolvens származtatása.

		Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.


Probléma felismerése.


A problémamegoldás keresése.



		Térmértan

		Térelemek: pont, egyenes, sík.
Térelemek kölcsönös helyzete.
Egyenes valódi hossza.
Egyszerűbb síklapú testek és származtatásuk.
Forgástestek és származtatásuk.

		Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.



		Ábrázolási módok

		Vetületi ábrázolás.
Egy képsíkos ábrázolás.
A második képsík.
A képsíkrendszer, a képsíkok egybeforgatása.
Térelemek ábrázolása.


Pont és egyenes illeszkedése.
Különleges helyzetű egyenesek.
Egyenesek kölcsönös helyzete, a láthatóság.
Különböző helyzetű sík ábrázolása.
Perspektivikus és axonometrikus ábrázolás.
Testek csonkítása, síkmetszés, palástkiterítés.
Rekonstrukció.
Áthatási görbék szerkesztése.

		Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.

Probléma felismerése.

A problémamegoldás keresése.



		Géprajzi ismeretek

		Géprajzi alapfogalmak.


 A mérőeszközök szerepe a vázlatkészítésben.


Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

		Szakmai szöveg megértése.

Kommunikáció szakmai nyelven.

Lényegkiemelés.

Különbségek és azonosságok felismerése.







Továbbhaladás feltételei

Műszaki rajz 


A tanulók ismerjék a műszaki ábrázolás legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges térszemléleti alapokkal.


Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás szabályait.


Legyenek képesek az egyszerűbb tárgyak, valamint ezek vetületi és axonometrikus ábrái között az összefüggések megtalálására, egyeztetésére.


Ismerjék és helyesen használják a műszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket.


10. évfolyam

Évi óraszám: 72 óra

Belépő tevékenységformák


Géprajzi ismeretek 


A műszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése.


Szabadkézi felvételi vázlatok készítése.


A géprajzszabványok megismerése, alkalmazása, tűrés- és illesztés táblázatok használata.


Géprajzok és más műszaki területek rajzdokumentációinak elemzése, értelmezése.


A géprajzhoz szükséges számítások végzése.

Geometriai mérések


A tanulók tudják csoportosítani a mérési eljárásokat.


A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása.


Egészségügyi ismeretek alkalmazása.


A tanulók tudják csoportosítani az anyagvizsgáló eljárásokat.


Környezeti tényezők hatása.


Géprajzi ismeretek: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Géprajzi alapismeretek




		Géprajzi alapfogalmak. 


Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 


Tűrés, illesztés. 


Felületi minőség. 


Jelképes ábrázolások. 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése. Alkatrészrajzok elemzési szempontjai, fémszerkezetek rajzai. 


A gépészeti technológiai dokumentumok tartalmi és formai sajátosságai. 


A dokumentáció készítésének, alkalmazásának, megőrzésének szabályai, eljárási rendje.

		Szakmai szöveg megértése.

Kommunikáció szakmai nyelven.

Lényegkiemelés.

Különbségek és azonosságok felismerése.

Az elvonatkoztatás képessége.

Környezettudatosság.





Geometriai mérések: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Geometriai mérések




		Mérési rendszerek. 


Mértékegység-rendszerek. 


A hosszúságmérések alapelve. 


Mérési bázis. 


A hossz- és szögméréseknél fellépő jellegzetes hibák. 


A mérési eredmény bizonytalansága (mérési bizonytalanság). 


Az eredő mérési bizonytalanság kiszámítása. 


A mérési feladathoz illeszkedő mérőeszközök kiválasztásának szempontjai. 


Mechanikai hosszmérő eszközök jellemzői (mérőhasábok, tolómérő, mikrométer, indikátorok).

Optikai hosszmérő eszközök jellemzői, villamos elven működő hosszmérő eszközök. 


Szögmérő eszközök. 


Kúposság mérése. 


Tűrés, illesztés alapfogalmai, idomszerek jellemzői. 


A felületi érdesség és mérése. 


Alak és helyzettűrés, alak és helyzetellenőrzés. 


Mérési jegyzőkönyv tartalma, felépítése.

Az SPC helye és szerepe a mérési folyamatokban.

		A probléma felismerése


A problémamegoldás keresése


A problémamegoldás értékelése


Az elvonatkoztatás képessége


Környezettudatosság






		Anyagvizsgálatok




		Az anyagvizsgáló eljárások csoportosítása cél és módszer szerint.

Fizikai vizsgálatok (viszkozitás értelmezése, mérési eljárásai, eszközei, sűrűségmérés). 


A kémiai vizsgálatok fajtái, a mérések elve, mintavétel. 


A mechanikai vizsgálatok elméleti alapjai, a vizsgálatra vonatkozó szabványelőírások (gép, próbadarab, szakítódiagram elemzése stb.), ReH; ReL; Rm; A10, illetve A80, a hengeres próbatestnél Z, a finomlemez próbatestnél r, n értékének meghatározása. 


Az ütőmű, a próbatest, az ütőmunka megadása, a kritikus átmenet értelmezése. 


Keménységmérések elve, módszerei. Hibakereső vizsgálatok (szemrevételezés, penetrációs, mágneses, örvényáramos repedésvizsgálat, ultrahangos, radiográfiai vizsgálatok) elve.

		A probléma felismerése


A problémamegoldás keresése


A problémamegoldás értékelése


Az elvonatkoztatás képessége


Környezettudatosság


Források használata





A továbbhaladás feltételei


Géprajzi ismeretek


A tanulók ismerjék a géprajzi ismeretek legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges alapokkal.


Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás szabályait.


Legyenek képesek az egyszerűbb tárgyak, valamint alkatrészek között az összefüggések megtalálására, egyeztetésére.


Ismerjék és helyesen használják a műszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket.

Geometriai mérések

A tanulók jegyzőkönyv és más önálló szakmai munkáiknak az eredményeit írásos formában rögzítsék és adják be értékelésre.


Meghatározott témákból rajzi, számításos, elemzési feladatok dokumentált megoldása és beadása jegyzőkönyv formában és számítástechnikai úton.


11. évfolyam

Évi óraszám: 216 óra

Belépő tevékenységformák

CNC alapismeretek:


A tanulók tudják csoportosítani a műszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb gépeket, berendezéseket.


Ismerjék az informatika adta lehetőségeket.


Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat.


Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására.

Anyagválasztás elmélet:


A tanulók tudják csoportosítani a műszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb anyagokat.


Ismerjék az alapvető fémes és nemfémes anyagok tulajdonságait és jellemző felhasználási területeit.


Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, írásos, képi és elektronikus ismeretforrások felhasználásával.


Beadásra szánt rajzfeladatok, számítási jegyzőkönyvek, beszámolók készítése.

Gépészeti alapismeretek:


A fizikában, matematikában tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése.


Számítások végzése, geometriai szerkesztő eljárások alkalmazása tanári irányítással és segédletek felhasználásával önállóan, statikai és szilárdságtani témákban.


Rajzvázlatok készítése statikai és szilárdságtani számítások folyamán.

CAD ismeretek:


Az iskolában rendszeresített CAD rendszer használata.


A gépészeti tervezési folyamat menetének megismerése.


Komplex feladatmegoldás számítógéppel.


Szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftverek használata.


Adatbázis-kezelő szoftver használata.



CNC  alapismeretek: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CNC gépek felépítése, kezelése

		A tantárgy tartalma, követelmények.

A tananyagegység ismertesse meg a számjegyvezérlésű gépek programozásának alapjait. 


Az alábbi feladatokat kell végrehajtani: 

– ismertetni a gépiparban alkalmazott NC-CNC vezérlések programozásának általános szabályait – ismertetni a kontúrleírás lehetőségeit 


A tananyagegység témakörei: 


NC-CNC-technika 


Geometriai információk meghatározása 


CNC-programozás 


Méretmegadási módok:


– abszolút


– növekményes (inkrementális) 


A CNC-gépek koordináta-rendszerei


– a koordinátarendszer helyzete a jellegzetes szerszámgépeken 


A CNC-gépek jellegzetes pontjai


– Nullpontfelvétel, nullponteltolás 


Szerszámkorrekció

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Az ismeretanyag differenciálása





Anyagválasztás elmélet: 72 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Anyagjelölések értelmezése

		Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése. 


Az ipari vasötvözetek csoportosítása. 

Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. 


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 


A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 


Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. 

A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. 


Az ón, ólom és a horgany ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. 


Anyagkiválasztás.

Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai). 


Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai. 


Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból. 


A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások.

		Fogalmak azonosítása, helyes használata


Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése


Környezettudatosság


A probléma felismerése


A problémamegoldás keresése


A problémamegoldás értékelése






		Anyagválasztás elméleti alapjai




		A tananyagelem elsajátítását célszerű az alábbi témakörök köré csoportosítani – a gépiparban felhasznált anyagok csoportosítása – metallográfiai alapismeretek – vasötvözetek – nemvas fémek és ötvözeteik – hőkezelés – segédanyagok. 


Alapos elsajátítása nélkülözhetetlen – a gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai tulajdonságokat biztosító előgyártmány, - a gyártáshoz szükséges szerszám anyagminőségének helyes megválasztásához, - az anyag mechanikai és technológiai tulajdonságai (keménység, kopásállóság, egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret, szemcseszerkezet) célirányos megváltoztatásához szükséges hőkezelési technológia, - a legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiválasztásához a leglényegesebb szempont az összefüggések megmutatása, amellyel a tanulói aktivitás is növelhető. 


Erősítsük a többi – elsősorban a műszaki és a természettudományos, valamint gyakorlati tantárgyakkal való koncentrációt a metallográfiai alapismereteknél – az általános jellemzők fontosak, amelyeket ismerni és alkalmazni kell a további témáknál, valamint a többi szakmai tárgynál is – az izotermás és a folyamatos hűtésű C-görbéket az Fe-Fe3C állapotábrából


vezessük le.


Fektessünk megfelelő hangsúlyt az Fe-Fe3C állapotábra, valamint a szövetdiagram megértetésére.


A vasötvözeteknél az érvényes szabványos jelölést kell alkalmazni, azonban célszerű a régebbi szabványjelöléseket is megismertetni.


A témakör tanításakor a metallográfiai alapismeretekben tanultakra kell támaszkodni (Pl. milyen ötvöző anyagot tartalmazzon a melegszilárd acél; mely ötvözők növelik az acél korrózióállóságát; melyik ötvöző anyag hatására lesz az acél finomszemcsés stb.).

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Az ismeretanyag differenciálása





Gépészeti alapismeretek:72 óra

		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Statikai alapfogalmak, síkbeli erőrendszerek

		A statika alaptételei.
A közös pontban metsződő és párhuzamos erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és szerkesztéssel.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Síkbeli egyensúlyi szerkezetek, tartók vizsgálata

		A kényszerek fajtái és jellemzőik.
Három erő egyensúlya szerkesztéssel és számítással.


Síkbeli erők eredője és egyensúlya számítással és szerkesztéssel.


A megoszló erőrendszer.


Megoszló erőrendszer eredője.


Koncentrált erőkkel, megoszló erőrendszerrel és vegyes terhelés terhelt tartók vizsgálata:


a terhelés koncentrált erőkből áll és a tartó szimmetria tengelyére merőleges.


A nyomatéki ábra szerkesztésének menete:


a terhelés koncentrált erőkből áll és a tartó szimmetria tengelyére merőleges.


Egyik végén befogott tartók vizsgálata.


Megoszló terhelés.


Végezzen számításokat a maximális hajlítónyomaték és nyíróerő meghatározására.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Igénybevételek, síkidomok keresztmetszeti jellemzői

		 Síkidomok (keresztmetszetek) elsőrendű vagy statikai nyomatéka.
Az igénybevételek fogalma.


Feszültségeloszlás a terhelt keresztmetszet mentén különféle igénybevételek esetében.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Egyszerű igénybevételek

		Egyszerű alkatrészek szilárdsági méretezése, méretellenőrzése és a megfelelő anyagminőség megválasztása.


Végezzen számításokat és ellenőrizze megadott adatok alapján egy húzó igénybevétellel terhelt állandó keresztmetszetű rúd szilárdságilag szükséges keresztmetszetét, átmérőjét.


Végezzen számításokat a megadott adatokkal gépszerkezeti elemen létrejövő felületi nyomásra, illetve palástnyomásra, majd ellenőrizze a gépszerkezeti elemet.


Egyszerű tartókon a hajlító


igénybevételkor elvégezhető méretezés, ellenőrzés és terhelhetőség


meghatározása.


A másodrendű nyomatékot


és a keresztmetszeti tényezőt kör és


téglalap valamint körgyűrű keresztmetszeteknél.


A csavaró igénybevételkor elvégezhető ellenőrzés.


A csavarónyomaték kiszámítása az erő és erőkar, illetve az átvitt nyomaték esetében.


Definiálja a poláris másodrendű


nyomatékot.


A poláris másodrendű nyomaték és a keresztmetszeti tényező kör keresztmetszetnél.


Végezzen ellenőrzést.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés






		Összetett igénybevételek

		Az anyagban ébredő eredő feszültség meghatározása.
A gyakorlatban gyakran előforduló összetett igénybevételű gépalkatrészek méretezésének elve és méretellenőrzésének alapjai.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés








CAD ismeretek: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CAD programok




		A  CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok .


CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél.


Keret és szövegmező készítése. 


A méretmegadás alapjai.


CAD program segítségével rajzdokumentációk készítése, síkbeli rajz 


Különféle rajzdokumentációk készítése CAD programmal.

Áttekintés a műszaki felhasználásról.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Digitális kompetencia


Képi források megadott szempont szerinti értelmezése


Probléma felismerése








A továbbhaladás feltételei

Anyagválasztás elmélet:


A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint.

Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történő kiválasztás.


Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata.


Hőkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, műanyag-feldolgozás megismerése.

Gépészeti alapismeretek:


A tanulók tudják meghatározni szerkesztéssel és számítással a kéttámaszú és az egyik végén befogott tartók reakcióerőit, veszélyes keresztmetszetét és a maximális hajlítónyomaték nagyságát koncentrált erők, megoszló erőrendszer és vegyes terhelés esetében.


Legyenek képesek egyszerűbb méretezési feladatokat megoldani, méretellenőrzést elvégezni egyszerű és összetett igénybevételek esetén.

CAD ismeretek:


A tanulók középiskolai szintű gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg táblázatkezelő, szövegszerkesztő program használatával.


A tanulók középiskolai szintű gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg CAD-program használatával.


Képesek egyszerűbb alkatrészrajzokat készíteni.

12. évfolyam

Évi óraszám: 192 óra

Belépő tevékenységformák

Munka-, tűz-, és környezetvédelem:


A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása.


Környezeti tényezők műszeres mérése (pl. zajmérés, pH-mérés).


Esettanulmányok készítése iskolában, lakóhelyen.


Munkahely tesztelése ergonómiai szempontból.


Tűzvédelem a munkahelyeken.

Gépészeti kötések


A jellegzetes gépelemek rajzvázlatainak elkészítése másolással, majd önállóan.


A gépelemek rajzainak készítésekor a géprajz szabványos előírásainak alkalmazása, az ismeretek szintetizálása.


A fontosabb gépelemszabványok megismerése tanári bemutatás során.


Gépelemekre vonatkozó, alapvető geometriai és szilárdsági számítások végzése.


Bemutatott valós gépelemek tanulmányozása, elemzése.


Csapágy-, gépelem- és egyéb katalógusok megismerése, katalógusból történő elemkiválasztás.

Képlékeny alakítás


A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint.


Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történő kiválasztás.


Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata.


Hőkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, műanyag-feldolgozás megismerése.


Munka-, tűz-, és környezetvédelem: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Munka-, baleset- és tűzvédelmi ismeretek




		Munkavédelem. 


Munkavédelem célja, alapfogalmai. 


Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései. 


Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 


Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények. 


Tűzvédelem. 


Tűzveszélyes anyagok. 


Tűzveszélyességi osztályba sorolás.

Foglalkozás-egészségügy. 


Elsősegélynyújtás.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés.

Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság.



		Környezetvédelmi ismeretek




		Természetvédelem. 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. 


A természetvédelmi jogszabályok. 


A védelem jelentősége.


Nemzetközi szervezetek és egyezmények. 


Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek. 


A víz.


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. 


Az ivóvíz minősége. 


Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése. 


A vízszennyezés. 


A hőszennyezés. 


A közműolló. 


A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. 


A vízminőség-védelem szabályozása. 


A levegő. 


A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. 


Légszennyező gázok és hatásaik. 


Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. 


Technológiai lehetőségek. 


A leválasztó berendezések típusai.


Az ólomszennyezés. 


A szmog és a városi levegő. 


Gazdasági és egészségügyi károk. 


A levegőtisztaság-védelem. 


A hulladékok. 


A települési és a termelési hulladék. 


A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei - égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. 


Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 


Zaj és rezgés. 

A hang és a rezgés fogalma. 

A bel-skála. 

A zaj élettani hatásai. 

A zajszennyezés keletkezése. 


A környezeti rezgések keletkezése. 


A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. 


Az ipari és a városi zajszennyezés. 

A védekezés lehetséges módjai.

		A probléma felismerése.

A problémamegoldás keresése.

A problémamegoldás értékelése.

Az elvonatkoztatás képessége.

Környezettudatosság.

Források használata.





Gépészeti kötések: 64 óra


		Témakörök

		Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Gépészeti kötések elméleti alapjai




		A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük.


Oldható kötések 


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok. 


Csavarkötésnél az önzárás.

Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése. 


Csavarozás és szerszámai. Csavarbiztosítási eljárások jellemzői. Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása. A csavarkötés méretezési és ellenőrzési eljárásai.


Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk. 


Ékkötés méretezése és ellenőrzése.


A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei. 


Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk. 


Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések. 


Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe. 


Az adhézió fogalma.


A palástnyomás zsugorkötésnél.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata


Az ismeretanyag differenciálása






		Rugók és lengéscsillapítók

		Jellemezze és vázolja fel a jellegzetes rugótípusokat.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata


Az ismeretanyag differenciálása



		Csövek, csőszerelvények

		Számítsa ki a térfogatáram, illetve a tömegáram és az áramlási sebesség ismeretében a szükséges névleges átmérőjű cső átmérőjét, és a szabványból válassza ki a szabványos méretét. 


A kötés ellenőrzése.


A folyadékok áramlása csővezetékekben.

		



		Tengelyek, csapágyazások




		Mutassa be szilárdsági számításokkal a tengely egyes keresztmetszeti méreteinek meghatározását.

		



		Tengelykapcsolók és fékek

		Ismertesse az alábbi tengelykapcsoló


csoportokból egy-egy típusnak a működését: merev tengelykapcsolók (tárcsás, tokos, héjas), rugalmas tengelykapcsolók (bőr- és gumidugós, acéltűs, acélszalagos), kiegyenlítő tengely-kapcsolók, súrlódó tengelykapcsolók (súrlódó tárcsás, lemezes, kúpos), önműködő tengely-kapcsolók (biztonsági, indító, szabadonfutó).


Számítsa ki a legfontosabb működési jellemzőket.

		



		Hajtások

		Ismertesse a különböző súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások nyomatékátszármaztató elemeinek anyagát, igénybevételét, méretezési elvét, az áttételt befolyásoló geometriai jellemzőit.


Az elemi evolvens fogaskerekek geometriai méreteinek számítása.


A kúpkerék hajtás.


Számítsa ki a legfontosabb működési jellemzőket.

		



		Hajtóművek

		Ismertesse a hajtóművek funkcióit, csoportosításukat.


Mutassa be egy jellegzetes hajtóműtípus működését.


A mechanizmusok alaptörvényeit.


A forgattyús és a kulisszás mechanizmus.

		





Képlékeny alakítás: 96 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Forgácsoló megmunkálások

		A forgácsoló megmunkálások alapfogalmai! (esztergálás, fúrás, marás, darabolás, köszörülés stb.)


Öntési eljárások (alkalmazási terület, alkalmazott minta, forma jellege, forma anyaga, formázás módja).


Jellemző öntvényhibák, az öntvénygyártás balesetvédelmi előírásai.

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata 



		Képlékeny alakítás előgyártmány gyártás

		Kovácsolás (képlékenység, alakítási szilárdság, alkalmazott anyagok fő tulajdonságai, az alakítás hatása az anyag szerkezetére, kovácsoló eljárások szerszámai, műveletei, gépei, berendezései, segédanyagai, balesetvédelmi előírásai). 


Képlékeny cső- és rúdgyártó eljárások, hengerlés szerszámai, gépei, berendezései, felhasznált anyagai, segédanyagai, balesetvédelmi előírásai.


A porkohászat felhasználási területei, a porkohászat technológiája.


A gépipar területén alkalmazott forgácsnélküli alakító eljárások jellemzői és alkalmazási területei.


A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési szempontjai.


A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, biztonságtechnikai követelmények, az előforduló hibák és okaik, a technológiai jellemzők hatása - vágóműveletek (ollók, kivágás, lyukasztás stb.) - a hideg képlékenyalakítás alapjai - hajlító műveletek - mélyhúzás - hidegfolyatás - egyéb képlékenyalakító műveletek (egyengetés, göngyölítés, peremezés, bordanyomás, fémnyomás, görgőzés stb.).

		



		Előgyártmány és képlékeny alakítási tervezési gyakorlat

		Számítási és tervezési gyakorlatok.


Öntvényrajz készítése (ráhagyások, a minta, a forma és a mag, osztósík, zsugorméret értelmezése). 

Kovácsdarab-szerkesztési előírások a felhasználás, a gyártás és a szerszámozás szempontjából, kovácsrajz készítése.


Lemezek darabolása ollóval (az ollók típusai, az erőszükséglet meghatározása, elérhető pontosság, ráhagyás ollóval történő daraboláshoz).


Kivágó-lyukasztó szerszám.


Kivágás-lyukasztás (a vágás folyamata, a vágott felület minősége).


A szerszámok általános felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az egyszerre végzett műveletek szerint, az elérhető pontosság).


Az optimális vágórés, a szerszámelemek tűrése, gazdaságos anyagfelhasználás, sávterv, a szerszám nyomásközéppontja. A kivágás, lyukasztás erő-, munka-, teljesítményszükséglete.


Kenőanyag szerepe, fajtái.


Egyéb vágási műveletek, pontossági vágás, különleges vágószerszámok.


A hajlítás (az anyag feszültségi és alakváltozási állapota, a semleges réteg, a hajlítás sugara).


Az anyag rugózása, a kiindulási lemezméret meghatározása, hajlítószerszámok).


A hajlítás erő-, munka-, teljesítményszükségletének meghatározása.


Mélyhúzás. 

Az anyag feszültségi és alakváltozási állapota, az alakváltozás mértéke.

A húzási fokozat, a húzások számának meghatározása, húzóműveletek közötti hőkezelés.


Ráncosodás és megakadályozása.


Teríték meghatározása (forgástest alakú munkadarab terítékének meghatározása számítással, szerkesztéssel, a teríték méreteinek kiigazítása a ráhagyásokkal). A húzóerő, munka és teljesítményszükséglet meghatározása. A mélyhúzó szerszámok (ráncfogó nélküli szerszámok, ráncfogós szerszámok, ráncfogó típusok, sorozatszerszámok, kombinált szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a húzórés, az alakadó elemek gyártási tűrése és kivitele).

		Szakmai szöveg megértése


Kommunikáció szakmai nyelven


Lényegkiemelés


Források használata





A továbbhaladás feltételei

Munka-, tűz-, és környezetvédelem:


A tanulók képesek legyenek a biztonságos munkavégzésre.


Ismerjék és tudják használni a tűzvédelmi eszközöket.


Elvégeznek egyszerűbb ergonómiai méréseket, rendszerezni tudják az alapvető ergonómiai ismereteiket.

Gépészeti kötések


A tanulók legyenek képesek rajzvázlatokkal bemutatni a tananyagban felsorolt gépelemek közül egy-egy típust, elmagyarázni működésüket.


Tudják elvégezni gépelemek legalapvetőbb geometriai és szilárdsági méretezését, ellenőrzését.


Legyenek képesek a szabványok rendszeréből kikeresni az adott feladathoz kapcsolódó érvényes szabványokat.


Képlékeny alakítás


Anyagmintákon, tárgyakon ismerjék fel és legyenek képesek rendszerezni a gépészetben általánosan használt fémeket, ötvözeteket, tudjanak példát hozni ezek alkalmazására, helyesen használják a fémtani fogalmakat.

Tárgyakon, mintákon ismerjék fel a különböző gyártási eljárások (képlékeny alakítás, műanyag-feldolgozás, a forrasztás és a hegesztés, a hőkezelés, az öntési és a porkohászati eljárás) alkalmazását, ismerjék azok elvi lényegét.

GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK


9-12. évfolyam

Célok és feladatok

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.


A Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát.


A gépészeti munkaműveletek gyakorlati, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával felkelti a tanulók érdeklődését a szakmacsoport iránt, bebizonyítva számukra a gépészet gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét, távlatait.


Teremtsen alkalmakat, lehetőségeket, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges képességek, készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez.


Mutassa be a szakmacsoport szakképesítéseiben dolgozók tevékenységét, a munkakörök sokszínűségét. Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.


Neveljen a körültekintő, pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a tudatos, felelősségteljes szakmai magatartásra.


A Fémipari alapgyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók géprajzi elméleti ismereteik alapján konkrét rajzi megoldásokat alkalmazva, azokat gyakorolva, megbízható tudást szerezzenek.


A Kézi forgácsolási gyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók tudják megválasztani a feladat végrehajtásához szükséges szerszámokat, készülékeket.

A Gépipari mérőeszközök tanításának célja a gépiparban használatos eszközök megismertetése és kiválasztása.

Az Elsősegélynyújtás tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék az előforduló főbb sérüléseket és helyesen válasszák meg a segítségnyújtás lehetőségét.


A Gépi forgácsolási alapgyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a gépipari forgácsolási módokról, a munka szakszerű és balesetmentes végrehajtásáról, az anyagok felhasználásáról, a szerszámok, gépek, mérő- és ellenőrző eszközök, berendezések szakszerű kezeléséről, karbantartásáról.

Az Alkalmazott informatika tanításának célja, hogy a tanulók tudják helyesen használni a számítástechnikai ismereteiket.


A nem oldható kötések gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók önállóan is tudják alkalmazni a hegesztési alapműveleteket és eközben szakszerűen használják a szükséges berendezéseket.(Helyesen értelmezzék a munkavégzésre vonatkozó előírásokat.

A Műszaki mérés oktatásának célja, hogy a tanulók végezzenek gyakrabban alkalmazott geometriai méréseket és anyagvizsgálati eljárásokat, használják ezeknek eszközeit.


A CAD ismeretek tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert és tudjanak szabványos alkatrészrajzokat készíteni.

A Pneumatikai szerelés gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt.

Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére.

A CNC-program készítése során a tanulók helyesen alkalmazzák a tanult ismereteket, tudjanak egyszerű alkatrészeket készíteni.


A Szerelési gyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a szakmacsoportra általánosan jellemző szerelési gyakorlati ismeretek szakszerű és balesetmentes végrehajtásának gyakorlatát, ezzel elősegítve a későbbi, szakmaorientált gyakorlatok elsajátítását.

Fejlesztési követelmények

A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, az algoritmusalkalmazási és a rajzi képességek.


Gyakorlati munkavégzésük során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés szabályait, fejlődjék ki a veszélyérzetük, különösen az elektromos és a gépi munkakörnyezetben.


A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá megfigyeléseik jegyzőkönyvben vagy naplóban való rögzítéséhez, az eredmények értelmezéséhez, a szakirodalom használatához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések balesetmentes kezeléséhez.


A tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a produktív, átgondolt, körültekintő és biztonságos munkavégzéshez, az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.


A gyakorlati tevékenység végzése során alakuljon ki bennük kötelességtudat, felelősségérzet, a társakra is figyelő, segítőkész magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete.


A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.


A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődésük.


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez


Az értékelés és ellenőrzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és módok) egyaránt.


A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. 


Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.


A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:


· Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. 


· Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.


·  Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.


· Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról. 


· A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala.


A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása


A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet.

9. évfolyam

Évi óraszám: 144 óra

Belépő tevékenységformák


Gépipari mérőeszközök


A gépiparban használatos eszközök ismertetése és kiválasztása.


A tanulók tudják helyesen megválasztani a szükséges mérőeszközöket.


Feladatuk megoldásakor tartsák be a munkavégzés szabályait.

Fémipari alapgyakorlatok


A tanulók szerezzenek biztos gyakorlatot a szerkesztő rajzolás eszközeinek kezelésében, és ábrázolási alapismereteiket felhasználva készítsenek szépen kivitelezett műszaki ábrákat.


Válasszák meg helyesen a mérőeszközöket.


Gyakorlati munkájuk során használják fel a munkavégzés szabályainak előírásait.

Elsősegélynyújtás


Ismerjék a tanulók az előforduló főbb sérüléseket.


Helyesen válasszák meg a segítségnyújtás lehetőségét.


Használják a megszerzett elméleti tudásukat.

Műszaki rajz gyakorlat


A tanulóknak kellő gyakorlat biztosítása a rajzeszközök helyes használatához.


Vetületi és metszeti ábrák szerkesztése a szabályok betartásával.


A műszaki rajzokon használt jelölések ismerete.


Gépipari mérőeszközök: 48 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Mérőeszközök

		A gépiparban használatos mérőeszközök felhasználása a gyakorlatban.


Mérőeszközök jellemzése.


Mérési feladatok, az eredmények kiértékelése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Fémipari alapgyakorlatok: 48 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Fémipari alapgyakorlatok




		Az előrajzolással szembeni követelmények.


Az előrajzolás lépései a munkadarab ellenőrzése a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása, a felrajzolandó felület festése, színezése, a rajzoló- és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése, előrajzolás, ellenőrzés.


Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli előrajzolás.


A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.


Alkatrészek illesztése:
- illesztés reszeléssel


- hántoló szerszámok, eszközök


- lemezalkatrész készítése


- sík és ívelt felületek hántolása


- a dörzsárazás szerszámai és művelete


- tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése


- illesztés dörzsárazással


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek


- illesztés csiszolással


- oldható kötések készítése, szerelése


- komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok


- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez


- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Elsősegélynyújtás: 12 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Az elsősegélynyújtás gyakorlati ismeretei.

		Az elsősegélynyújtás feladata.


Sérülések ellátása.


Villamosság okozta sérülések.


Újraélesztés.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Műszaki rajz gyakorlat: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Kompetenciák



		A rajzi alapismeretek alkalmazása

		Síkmértani, térmértani és vetületi ábrázolás.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság.





A továbbhaladás feltételei

Gépipari mérőeszközök


A tanulók ismerjék és tudják használni a mérőeszközöket.


Helyesen értelmezzék az eredményeket.

Fémipari alapgyakorlatok


A tanulók tudják a rajzos dokumentációkat értelmezni és a kapcsolódó szabványokból az érvényeseket kikeresni.


Legyenek képesek a mérőeszközök helyes megválasztására, használatára.


A tanulók ismerjék a kézi megmunkálás módjait, tudják megválasztani a feladat végrehajtásához szükséges szerszámokat, készülékeket.

Elsősegélynyújtás


A tanulók ismerjék és tudják használni az elsősegélynyújtáshoz használt eszközöket.


Biztonságosan kezeljék a sérültet az ellátáskor.


Merjenek beavatkozni a sérülés ellátásakor!

Műszaki rajz gyakorlat


A tanulók ismerjék és tudják használni az elméleti tudásukat.


Szerkesszék meg az egyszerű és összetett testek vetületeit és metszeteit.


A tanulók tudják értelmezni a rajzi dokumentációt.


10. évfolyam

Évi óraszám: 144 óra

Belépő tevékenységformák

Alkalmazott informatika


A megszerzett informatikai ismeretek használata


Az alkalmazott számítógép felépítésének megismerése, beállításának, kezelésének megismerése bemutatás útján.


Egyszerű faladatok végzése

Gépi forgácsoló gyakorlatok


Munkadarabrajz készítése szabadkézi vázlat formájában. A munkadarab szakszerű előkészítése.


Az alkalmazott forgácsoló(gépek felépítésének megismerése( beállításának, kezelésének megismerése bemutatás útján.


Egyszerű forgácsolási műveletek szakszerű elvégzése.


A szerszámkopás jeleinek felismerése.


A forgácsoló eljárások során alkalmazott mérőeszközök kiválasztása és szakszerű használata.


Alkalmazott informatika: 36 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Információgyűjtés

		Az informatika alkalmazása a műszaki gyakorlatban.


A felhasznált programok ismerete:


· szövegszerkesztés,


· táblázatkezelés,


· adatbázis használata,


· - internet alkalmazása.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság


Digitális kompetencia


Képi források megadott szempont szerinti értelmezése





Gépi forgácsoló gyakorlatok: 108 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Gépi forgácsoló gyakorlatok




		A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.


Esztergálás:


- a gép felépítése, a szerszámok alakja, élgeometriája, szerszámok élezése


- fordulatszámok, előtolások beállítása, biztonságos munkadarab és szerszámbefogás


- szegnyereg használata (csigafúrók, csúcsfúrók befogása, furatkészítés, kúpesztergálás)


- álló- és mozgóbábok, álló- és forgócsúcsok, síktárcsa és esztergaszív, esztergatüskék alkalmazása


- hosszú és rövid alkatrészek kétoldali megmunkálása két csúcs között, tüskén Belső felületek megmunkálása:


 - külső és belső kúpfelületek esztergálása


- külső- és belső menetek esztergálása, illesztése


- excentrikus csapok és furatok esztergálása.


Fúrási műveletek és gépeik.


Gyalugépek felépítése, szerszámai és készülékei, szerszám és munkadarab rögzítése


- lökethossz és lökethelyzet beállítása


- megmunkálás gyalugépen


- vésőgépek felépítése, szerszámai és készülékei, szerszám és munkadarab rögzítése


- lökethossz beállítása.


Marás:

- marógépek felépítése, szerszámai, készülékei


- munkadarabok és szerszámok felfogása, rögzítése


- asztalállítás, asztalmozgatás


- sík és alakos felületek marása


- fogaskerekek készítése profilozó eljárással, osztófej kezelése.


Köszörülés:


- sík- és palástköszörű gépek felépítése, szerszámai, készülékei


- köszörűkorongok minőségének ellenőrzése


- köszörűszerszámok és munkadarabok felfogása köszörüléshez


- furatok, palást- és síkfelületek köszörülése


- bordástengely köszörülése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





A továbbhaladás feltételei


Alkalmazott informatika


A tanulók ismerjék a használt eszközöket.


Legyenek képesek a szolgáltatások helyes felhasználására.


Biztonságosan kezeljék az egyes softvereket.

Gépi forgácsoló gyakorlatok


A tanulók tudják ismertetni az esztergályozás, fúrás, gyalulás, marás(szerszámgépeinek működési elvét, és ismerjék e szerszámgépek felépítését.


Helyesen állítsák be az esztergán, a fúrógépen, a gyalugépen és a marógépen a forgácsolási adatokat, végezzék el az alapműveleteket, részmegmunkálásokat.


Készítsenek egyszerű alkatrészt különböző forgácsoló gépekkel

11. évfolyam

Évi óraszám: 1(4 óra

Belépő tevékenységformák

CAD ismeretek


A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert.


Szabványos alkatrészrajzok készítése.


Műszaki mérések


Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, írásos és képi ismeretforrások felhasználásával.


Beadásra szánt számítási jegyzőkönyvek, beszámolók készítése.


Az alkalmazott mérő- és vizsgálóeszközök felépítésének, beállításának, kezelésének megismerése.


CAD ismeretek: 96 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CAD ismeretek

		CAD softvare felépítése, gyakorlati használata.

CAD rajzolás egyszerű alkatrészeken.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság.

Digitális kompetencia.

Képi források megadott szempont szerinti értelmezése.





Műszaki mérések: 48 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Műszaki mérések:


Anyagvizsgálati gyakorlatok


Geometriai mérések

		Fémes anyagok vizsgálata:


- könnyűfém ötvözet felismerése cseppentéses eljárással


- mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, rugóacél rugalmassági modulusának és rugalmas hajlíthatóságának meghatározása, egyéb statikus vizsgálatok).


Dinamikus vizsgálatok (Charpy) Keménységmérések 


Metallográfiai vizsgálatok (csiszolatkészítés, szövetszerkezet meghatározása).


Hibakereső (roncsolásmentes) vizsgálatok.


Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával.


Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával.


Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel.


Szögmérések szinuszvonalzóval.


Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 


Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 


Mérés mérőhasábokkal 


Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel 


Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 


Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése.


Mérési dokumentumok készítése Felvételi vázlatok készítése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság








A továbbhaladás feltételei


CAD ismeretek


A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert.


Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok készítésére.


Műszaki mérések


A tanulók tudjanak adott követelményeknek megfelelő mérési dokumentációt elkészíteni.


Helyes eredményeket kapjanak tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával, idomszerekkel végzett hosszmérések és az érdességi etalonsorozat használata során.


Legyenek képesek biztonsággal használni a mérőmikroszkópot és az állítható szögmérőt.


Helyesen értelmezzék a mechanikus anyagvizsgálatok eredményeit.


Hajtsanak végre egyes szilárdsági vizsgálatokat, legyenek képesek megmagyarázni azok elvét.


Legyenek képesek kiválasztani minták közül az ötvözetlen acélokét fémmikroszkópos vizsgálat alapján.


12. évfolyam

Évi óraszám: 128(óra

Belépő tevékenységformák

CAD ismeretek


A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert.


Szabványos alkatrészrajzok készítése.

Pneumatika szerelése


A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvető szerelési tevékenységet végezni. 


Válasszák meg helyesen az eszközöket a konkrét szerelési feladathoz.


Gyakorlati munkájukhoz használják fel elméleti tudásukat.

CNC-program készítése


Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat.


Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására.


A pszichomotoros készségek fejlesztésével az igényes kivitelezés begyakoroltatása a szerkesztett feladatokon.

Szerelési gyakorlatok


A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvető gépészeti szerelési tevékenységet végezni. Válasszák meg helyesen a szerszámokat, eszközöket, a konkrét szerelési feladathoz.


A gépipari kötések végrehajtásához szükséges szerszámok, készülékek kiválasztása, a szerelési alapműveleteket gyakorlása.


A szerelt szerkezet működésének ellenőrzése.


CAD ismeretek: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CAD rajzolás




		CAD rajzolás összetett alkatrészek esetén.


Összeállítási rajz készítése CAD segítségével.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság


Digitális kompetencia


Képi források megadott szempont szerinti értelmezése





Pneumatika szerelése: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Pneumatika szerelése




		Pneumatikus energiaátvitel sajátosságai, hatáslánca és biztonságtechnikája.


Pneumatikus energiaátvitel fizikai alapismeretei.

Elemtechnikai alapismeretek.

Pneumatikus alapkapcsolási gyakorlatok.

Két munkahengeres rendszerek lefutó vezérlés.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





CNC-program készítése: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		CNC-program készítése




		Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása - fúrás, furatmegmunkálás - esztergálás Ciklusok (nagyoló ciklus) - menetvágó ciklus - beszúrás programozása - simító esztergálás. Pályavezérlésű marógép programozása. Technológiai dokumentáció (felfogási terv, szerszámútterv stb.) készítése CNC-program készítése.

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





Szerelési gyakorlatok: 32 óra


		Témakörök

		 Tartalmak

		Fejlesztendő kompetenciák



		Szerelési gyakorlatok




		Ékfajták és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, műveletei.


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei, műveletei. Rögzítő- és csapszegkötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei.


A csavar-, ék-, retesz-, sajtolásos kötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során.


Gépészeti és finommechanikai csavarbiztosítási eljárások jellemzői, alkalmazásuk.


Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása:


- különféle gépek, gépegységek, szerkezetek szerelésénél, és javításánál alkalmazott szerszámok, készülékek és műszerek


- szétszerelés, hibajegyzék összeállítása - hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelés


- javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése

		Munkavégzés.


Színek érzékelése.


Környezettudatosság





A továbbhaladás feltételei

CAD ismeretek


A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert.


Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok és összeállítási rajzok készítésére.


Pneumatika szerelése


A tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt.

Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére.

CNC-program készítése


A tanulók tudják működtetni a CNC szerszámgépeket.


Helyesen építsék fel a CNC programokat.


Készítsenek egyszerű alkatrészt.

Szerelési gyakorlatok


A tanulók ismerjék a gépipari kötések módjait, tudják a különböző kötések végrehajtásához szükséges szerszámokat, készülékeket megválasztani, a műveleteket szakszerűen kivitelezni.


Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csőkötéseket, a csapszeg- és rögzítőszeg kötéseket elkészíteni, szerelni.


Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csőkötéseket, a csapszeg- és rögzítőszeg kötéseket elkészíteni, csapágyakat szereln

A géplakatos szakmai képzés 13-14. évfolyam


		A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok



		0345-06

		Gépbeállítási feladatok



		0220-06

		Gépészeti kötési feladatok



		0221-06

		Gépelemek szerelése



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0346-06

		Géplakatos feladatok





A képzés szerkezete


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés


időterve


1/13. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435 Nyári összefüggô szakmai gyakorlat: 160 óra


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


2/14. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


áttekintő táblázat

		GÉPLAKATOS

		tantárgyak

		évfolyamok

		Össz. Óraszám

		Heti óraszám

		



		

		

		13.

		14.

		

		13.

		14.

		



		Elmélet

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Műszaki dokumentációk

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Gépelemek beállítása

		37

		

		37

		1

		

		



		

		Gépbeállítás
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		1

		



		

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		74

		

		74

		2

		

		



		

		Anyagismeret

		

		32

		32

		

		1

		



		

		Gépelemek szerelési ismeretei
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		2

		



		

		Meleg üzemi gyakorlatok
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		32
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		1

		



		

		Korrózió elleni védekezés
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		Üzembe helyezés I.

		

		16
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		0,5

		



		

		Geometriai mérések

		0

		

		0

		

		

		



		

		Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*

		

		64
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		2

		



		 

		elmélet összesen:

		296
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		8
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		 Elmélet ig. gyakorlat

		Geometriai mérések
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		185
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		198

		

		198

		

		

		



		

		Szerelési gyakorlatok
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		Üzembe helyezés I.
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		az iskola helyi programja 

		

		

		

		

		

		



		 

		gyakorlat összesen:
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		elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai gyakorlat összesen:
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		Nyári szakmai gyakorlat:

		

		

		

		

		

		



		 

		jelenlegi törvényi óraszám:

		

		

		

		

		

		





A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		A tananyagegység



		

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elmélet‑
igényes
gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		1

		112/1.0/0111-06

		Müszaki dokumentációk

		54

		0

		0

		54



		2

		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		18

		36

		0

		54



		3

		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		54

		12

		114

		180



		4

		112/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok

		36

		36

		0

		72



		5

		112/1.0/0345-06

		Müszaki mérések

		0

		36

		0

		36



		6

		112/2.0/0345-06

		Gépelemek beállítása

		36

		0

		108

		144



		7

		112/3.0/0345-06

		Gépbeállítás

		36

		0

		54

		90



		8

		112/1.0/0220-06

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		72

		0

		0

		72



		9

		112/2.0/0220-06

		Gépészeti kötések készítése

		0

		0

		198

		198



		10

		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		14

		0

		14

		28



		11

		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		72

		0

		0

		72



		12

		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		0

		0

		126

		126



		13

		112/1.0/0225-06

		Anyagok

		54

		36

		0

		90



		14

		112/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		0

		70

		0

		70



		15

		112/1.0/0346-06

		Melegüzemi gyakorlatok

		18

		0

		36

		54



		16

		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		36

		0

		142

		178



		17

		112/3.0/0346-06

		Szerelés

		28

		0

		84

		112



		18

		112/4.0/0346-06

		Üzembe helyezés

		14

		0

		56

		70



		Mindösszesen óra:

		542

		226

		932

		1700





Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.


A központi program tananyagegységei


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		1. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0111-06

		Műszaki dokumentációk

		szk

		112/1.1/0111-06

		54

		0

		0

		54





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0111-06
Műszaki dokumentációk





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


2. szint


3. szint


2. szint


3. szint 



Információforrások kezelése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Szabadkézi vázlatkészítés


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


54 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai alapszabványok


Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés


Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások


Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások


Tűrés, illesztés


Felületi minőség


Jelképes ábrázolások


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás


Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai Rendszerek rajzai


		2. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		szk

		112/2.1/0111-06

		0

		36

		0

		54



		

		

		szk

		112/2.2/0111-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0111-06
Geometriai mérések





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Mértékegységek


Müszaki mérés eszközeinek ismerete Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépipari méröeszközök használata


3. szint Egyéb méröeszközök használata


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20%

A képzési helyszín jellege:

Méröszoba

Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel méröórával

Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel

Szögmérések szinuszvonalzóval

Külsö kúpok mérése, ellenörzése

Belsö kúpok mérése, ellenörzése

Mérés méröhasábokkal

Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel

Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumokat készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0111-06
Geometriai mérések elmélete





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Mérési utasítás

B típus Mértékegységek

B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete

B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek mérése és ellenOrzése

B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb mérOeszközök használata

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO képesség

Figyelem összpontosítás

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miszaki rajz értelmezése 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

Miveletek gyakorlása 20%

Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú


mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,


.

alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma

		3. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		szk

		112/3.1/0111-06

		6

		0

		0

		180



		

		

		szk

		112/3.2/0111-06

		12

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.3/0111-06

		36

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.4/0111-06

		0

		12

		0

		



		

		

		szk

		112/3.5/0111-06

		0

		0

		114

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0111-06
Munkabiztonság, minőségvédelem





Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus



Minöségbiztosítási alapismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabadkézi vázlatkészítés


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Figyelem összpontosítás Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Szabálykövetés


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%


rajz értelmezése 30%


Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10%


Utólagos szóbeli beszámoló 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


6 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0111-06
Anyagjelölések értelmezése





Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus


Szabványhasználati ismeretek

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyiifém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek

Szabványos könnyiifém ötvözetek

Szabványos színesfém ötvözetek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3. szint Miiszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség

Áttekintö képesség

Tervezési képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése

Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata

Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása

A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre kifejtett hatása

A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága

A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása

		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/3.3/0111-06





Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus


C típus


D típus



Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb jellemzöi


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hozzárendelt szakmai készségek:


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%


müszaki rajz értelmezése 25%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%


szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése Az ipari vasötvözetek csoportosítása

Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN


szerint

A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0111-06
Előrajzolás





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Síkmértani szerkesztések

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B típus Elörajzolás

B típus Képlékenyalakítás

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3. szint Köznyelvi beszédkészség

4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Figyelem összpontosítás

Tervezési képesség

Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat

Térlátás

Kézügyesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miiszaki rajz értelmezése 10%

szabadkézi rajz kiegészítés 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%

Miiveletek gyakorlása 30% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az elörajzolással szembeni követelmények

Az elörajzolás lépései

Az elörajzolás szerszámai, eszközei

Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata

Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai

Síkbeli és térbeli elörajzolás

- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez

- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása


		5. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra


vonatkozó dokumentációt

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Reszelés, fiirészelés, köszörülés C típus Élkiképzés

B típus Haj lítás

B típus Nyújtás


B típus Egyengetés


B típus Kézi és kisgépes forgácsolás


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Hozzárendelt szakmai készségek:


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Köznyelvi beszédkészség


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méröeszközök használata


Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem megosztás


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Müveletek gyakorlása 60%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kézi megmunkálási gyakorlatok


A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.1/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Tüzoltó berendezések, eszközök A típus Elsösegélynyújtási ismeretek


A típus Tüzkár bejelentése


A típus Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4. szint Elsösegélynyújtás


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Tennivalók vészhelyzetben

Tazvédelmi elöírások

Teendök taz esetén

Tazoltóberendezések használata

Elsösegélynyújtás

Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt igánylö helyzetek:

- az eszméletlenség

- heveny rosszullétek

- fájdalommal járó kórképek

- belgyógyászati balesetek

- mérgezések

- sérülések

- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben

Újraélesztés

Rendkívüli helyzetek dokumentálása

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat

Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus A típus A típus C típus A típus


Környezetvédelmi ismeretek Tazvédelmi ismeretek Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai Elsösegélynyújtási ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Áttekintöképesség

Figyelemösszpontosítás

Rendszerezöképesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Felelösségtudat Szabálykövetés Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%


Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem


Munkavédelem célja, alapfogalmai Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények


Tüzvédelem


Tüzveszélyes anyagok


Tüzveszélyességi osztálybasorolás


Foglalkozás-egészségügy


Természetvédelem


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek


A víz


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása


A levegö


A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és hatásaik


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei Technológiai lehetöségek


A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.


A hulladékok


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei.


Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. Zaj és rezgés


A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai.
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0345-06 Műszaki mérések





Hidraulikus méréseket végez


Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis)


Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet


Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására


Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli gondolatcserére, információszerzésre


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek


Villamos áramköri alapszámítások


Áramlástani alapszámítások


Hidraulikai alapok Villamos alapok


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben


Hozzárendelt szakmai készségek:


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Egyéb méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Figyelemmegosztás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Döntésképesség


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%


Müveletek gyakorlása 50%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%


A képzési helyszín jellege:


Méröszoba


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása


Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése Adatok számítása, müszaki táblázatok használata


Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/2.1/0345-06
Gépelemek beállítási ismeretei I.


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Mérési utasítás


Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk


Müködési jellemzök mérése


Mérö- és beállítóeszközök, sablonok Csöhálózati rajzjelek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint 4. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Gépészeti rajz olvasása,értelmezése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése Olvasott szöveg megértése


Fogalmazás írásban


Hallott szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%


Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, üzemeltetésük.


Szíjhajtás


Ékszíjhajtás


Dörzshajtások


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése Homlokkerekek, fogasléc


Kúpkerekek


Csavarkerekek Csigahajtás


Lánchajtás


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0345-06
Gépelembeállítási feladatok I.





Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus B típus A típus



Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek Oldható kötések


Nemoldható kötések


Tengelykapcsolók és beállításuk


Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 3. szint Gép kezelöszervei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/2.3/0345-06
Gépelemek beállítási ismeretei II.


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok)


Beállít forgómozgású áthajtómüveket


Beállít szerszámgép-hajtómüveket


Beállít forgómozgású irányváltókat


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A típus Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


3. szint Elemi számolási készség


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Figyelemmegosztás


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Kezdeményezökészség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása

Forgattyús hajtómii felépítése, miiködése, sebesség diagramja

Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja Excenter és bütykös mechanizmusok

Fogaskerekes hajtás

- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) - tengelykapcsolós hajtómiiegység

- összetett hajtómiivek

- Meander-rendszerii hajtómii

- cserekerekes hajtómiiegység

- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység

- csúszóékes hajtómiiegység

Irányváltók

- kúpkerekes irányváltó

- homlokkerekes irányváltó

- lemezkapcsolós irányváltó

- elektromos irányváltó

Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, öntvényházak)

Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, fajtái)

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0345-06
Gépelembeállítási feladatok II.





Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és bütykös mechanizmusok)

Beállít forgómozgású áthajtómiiveket

Beállít szerszámgép-hajtómiiveket

Beállít forgómozgású irányváltókat

Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Mozgásátalakító elemek és beállításuk

Áthajtómiivek és beállításuk

Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk

Vázszerkezetek és beállításuk

Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok

Beállító célszerszámok

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése

3. szint Mennyiségérzék


4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek


3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtö készség Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös


mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0345-06
Gépbeállítás elmélete I.





Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk (ventillátorok))


Beállít belsOégésü motorokat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és beállításuk


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi


Pneumatikai alapok


Vezérléstechnikai alapok


HO- és áramlástani alapmérések


Müködési jellemzOk kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Információforrások kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Felfogóképesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Önállóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Hatékony kérdezés készsége

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése

Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) milködése, felépítése

Szivattyúk jellemzö paraméterei

szállítási nyomás


térfogatáram


statikai magasság


szívómagasság


nyomómagasság


szállítómagasság


szállítómagasság és a nyomás kapcsolata

- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma

Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , milködése, felépítése

A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma

Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása

Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram)

Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei)

Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés)

Belsöégésil motorok jelleggörbéi

Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása

Otto- és Diesel motorok szabályozása

Villamos gyújtóberendezések

Diesel-motor izzítóberendezés

Belsöégésil motorok hiltése

Olajozási rendszerek

		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0345-06
Gépbeállítás elmélete II.





Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata Mértékegységek


Működési jellemzők kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Szabadkézi rajzolás


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Rendszerekben való gondolkodás


Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Nyelvhelyesség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% Írásos elemzések készítése 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek


- Gépi lemezollók


- Lemezhajlítógépek


- Sajtók


Lemezmegmunkáló gépek automatizálása


Forgácsoló szerszámgépek


- Esztergák


- Marógépek


- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek


- Fúrógépek


- Köszörü gépek


- Finommegmunkáló gépek


Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.3/0345-06
Gépek beállítása I.





Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellozok (ventillátorok))


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és beállításuk


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai


Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méroeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság Pontosság Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely Képzési idö:


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0345-06
Gépek beállítása II.





Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus
B típus


A típus


B típus B típus B típus B típus A típus



Mechanikai tulajdonságok Hütö- és kenöanyagok


Szerszámgépek biztonsági ismeretei Hajtóanyagok


Hosszméretek mérése és ellenörzése Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Beállít belsö égésü motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

		112/3.5/0345-06
Gépek beállítása III.





Érintésvédelmi alapismeretek


Tüzelöanyagok


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Tüzvédelmi ismeretek


Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Belsőégésű motorok beállítása, működéshez szükséges adatok meghatározása


		8. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem





		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0220-06

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		szk

		112/1.1/0220-06

		72

		0

		0

		72





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/1.1/0220-06
Gépészeti kötések elméleti alapjai


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Nemoldható kötések


Korrózióvédelem


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


gépészeti szaktanterem


Képzési idö:


72 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük Oldható kötések


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok


Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése


Csavarozás és szerszámai


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi


Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai


A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a csavarkötés munkabiztonsági elöírásai


Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása


Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk Nemoldható kötések


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása


A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések


Hegesztés


Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület Az adhézió fogalma


A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok Savas és savmentes dezoxidáló szerek


		9. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0220-06

		Gépészeti kötések készítése

		szk

		112/2.1/0220-06

		0

		0

		36

		198



		

		

		szk

		112/2.2/0220-06

		0

		0
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		szk

		112/2.3/0220-06

		0

		0
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		szk

		112/2.4/0220-06

		0

		0

		36

		



		

		

		szk

		112/2.5/0220-06

		0

		0

		72

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0220-06
Oldható kötések szerelése





Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elővigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövető magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, müveletei


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei müveletei


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0220-06
Nemoldható kötések készítése





Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Térlátás


Stabil kéztartás Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Irányítási készség Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:





A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai


A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások


Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0220-06
Kemény és lágyforrasztás





Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése


A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási eljárásai


A forrasztás munkabiztonsági elöírásai


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0220-06
Gázhegesztés





Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus
B típus


B típus


C típus A típus A típus A típus A típus



Ábrázolási módok


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


A gázhegesztés biztonsági ismeretei


A gázhegesztés környezetkárosító hatása


A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztö berendezések, tartozékok


Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0220-06
Kézi ívhegesztés





Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
A típus
A típus
A típus
A típus
A típus



Ábrázolási módok


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Az ívhegesztés biztonsági ismeretei


Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint


4. szint 3. szint


5. szint 5. szint 5. szint

		Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési varratjelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése





Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból


Varratfajták


Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése AWI, AFI hegesztés


		10. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		szk

		112/3.1/0220-06

		14

		0

		0

		28



		

		

		szk

		112/3.2/0220-06

		0

		0

		14

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0220-06
A korrózióvédelem alapjai





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintő képesség


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Gépészeti szaktanterem Képzési idő:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A korrózió


A felületek elökészítése


Nemfémes bevonatok


Galvánbevonatok


Mázolás, lakkozás


Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei Tüzi fémbevonatok


Biztonságtechnika, környezetvédelem


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0220-06
Korrózióvédelem





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Müveletek gyakorlása 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A felületek előkészítése


Mázolás, lakkozás


		11. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		szk

		112/1.1/0221-06

		8

		0

		0

		72



		

		

		szk

		112/1.2/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.3/0221-06

		30

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.4/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.5/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.6/0221-06

		10

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0221-06
Szerelési dokumentációk





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


A típus


A típus


B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek: -


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz készítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai


- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, végszerelés, beszabályozás)


- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma - szerelési bázisok


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) tartama.


Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése.


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok


Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0221-06





A dokumentumokon alkalmazott jelképek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus B típus B típus B típus B típus

		Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Szereléshez kapcsolódó jelek





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rendszerek rajzai


- kapcsolási vázlatok


- villamos rendszerek rajzai


- építészeti rendszerek rajzai


- folyamatábrák és folyamatrendszerek


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.3/0221-06
Szakmai számítások





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Átfogó gépszerelési ismeretek


Az általános fizikai jellemzök kiszámítása


A müködési jellemzök kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Elemi számolási készség


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Precizitás

Önállóság

Döntésképesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége

Tömör fogalmazás készsége

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

30 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások

Szíjhajtás

Ékszíjhajtás Dörzshajtás Fogaskerékhajtás

Csigahajtás Lánchajtás

Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások

jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén)

tengelytávolság meghatározása

Homlokkerekek

Kúpkerekek

Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges számítások

Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek

Siklócsapágyak

Gördülöcsapágyak

Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik,

beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii, Norton)

Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos)

Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges számítások

Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, lengöhimbás hajtómii, excenter és bütykös mechanizmusok

Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus)


Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz szükséges számítások


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.4/0221-06
Anyagtulajdonságok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus C típus C típus



Mechanikai tulajdonságok Hötechnikai tulajdonságok Villamos tulajdonságok Korróziós tulajdonságok Technológiai tulajdonságok Egyéb anyagjellemzök Roncsolásmentes anyagvizsgálat


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.5/0221-06
Felhasznált anyagok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


B típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Vasfémek


Nemvas fémek


Többalkotós szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok Csiszoló- és políranyagok Hajtóanyagok


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Döntésképesség


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.6/0221-06
Szereléskor alkalmazott mérések





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Felületi érdesség mérése és ellenörzése


Mérési utasítás


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben Keménységmérés


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek Szerelö kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 30%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Méröszoba


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás során


		12. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		szk

		112/2.1/0221-06

		0

		0

		26

		126



		

		

		szk

		112/2.2/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.3/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.4/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.5/0221-06

		0

		0

		25

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0221-06
Hajtások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat


Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíjékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Nyomatékátszármaztató hajtások


Oldható kötések


Nemoldható kötések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelő kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrzőképesség) Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek


– tisztítása


– hiba-felvételezés müveletei


– szerelése


– cseréje, javítása


– beállítása, ellenörzése


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése


– csigahajtómü szerelése, javítása


– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése Hajtómüvek szerelése, javítása


- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0221-06
Tengelykapcsolók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Tengelykapcsolók


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Ho- és áramlástani alapmérések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenorzoképesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók - szerelési terveinek készítése


- szerelése, hibafelvétele, javítása


- jellemzo paraméterek mérése, beállítása


- karbantartása


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0221-06
Mozgásakadályozó elemek szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fékek, mozgásakadályozó elemek Ho- és áramlástani alapmérések A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Környezetvédelmi ismeretek


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenorzoképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai


Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0221-06
Mozgásátalakítók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Mozgásátalakító elemek


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Környezetvédelmi ismeretek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0221-06
Ágyazások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
B típus
B típus


B típus


C típus A típus A típus A típus



Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Vázszerkezetek


Tengelyek és csapágyak


Mérési utasítás


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Mérö- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		13. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma
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		112/1.0/0225-06
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		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0225-06
Anyagvizsgálati gyakorlatok





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus Anyagvizsgálatok


Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint

		Roncsolásos anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes anyagvizsgálatok


Technológiai vizsgálatok


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Műszaki táblázatok kezelése





Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Kreativitás, ötletgazdagság Kritikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Tapintás


Megbízhatóság


Térbeli tájékozódás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Technológiai minták elemzése 10%


Tesztfeladat megoldása 5%


Elemzés készítése tapasztalatokról 15%


Technológiai próbák végzése 40%


A képzési helyszín jellege:


Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban Anyagvizsgálati laboratórium


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása Mechanikai anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok Hegesztési varratvizsgálat


Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése


Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok használata


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.2/0225-06
Anyagismeret





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö felhasználási területeik


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai


Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyüfémötvözetek


Szabványos színesfémötvözetek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Kézügyesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% Tesztfeladat megoldása 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%


A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

54 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk


Milanyagok

Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák)

A textíliák

A papír

A bör

A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok

A fémes anyagok

A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása


Fémek tisztítása és ötvözése.

Nagytisztaságú fémek elöállítása

Fémek és ötvözeteik

A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés elmélete

Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások

Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése

A nemesítés

Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) alakítás

Fémek hegesztése, vágása és forrasztása

Hidegalakítási technológiák

Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. Anyagkiválasztás

Anyaghibák

		14. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		szk

		112/2.1/0225-06

		0

		50

		0

		70



		

		

		szk

		112/2.2/0225-06

		0

		20

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0225-06
Geometriai mérési gyakorlatok





Ellenöriz felületi érdességet


Mér idomszerrel


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus C típus A típus C típus A típus



Mechanikai hosszmérések


Mérés optikai méröeszközökkel


Mérés idomszerekkel


Felületi érdesség mérése


Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint



Gépipari méröeszközök használata Összetett méret-, alak- és helyzetmérés Mérési jegyzökönyv készítése


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Logikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Ismeretek helyén való alkalmazása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Stabil kéztartás Precizitás


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


Geometriai mérési gyakorlat 55%

Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Üzemlátogatás üzemi mérOszobában

Képzési idO:

50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel

Szögmérések szinuszvonalzOval KülsO kúpok mérése, ellenOrzése BelsO kúpok mérése, ellenOrzése Mérés mérOhasábokkal

KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel

KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések

Mérési dokumentumok készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítOja:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0225-06
Geometriai mérések elmélete





EllenOriz felületi érdességet

Mér idomszerrel

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete

C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb.

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Gépipari mérOeszközök használata

4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése

4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4. szint Milszaki táblázatok kezelése

Hozzárendelt mOdszerkompetenciák:

RendszerezO képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

FelelOsségtudat

Térlátás

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% Írásos elemzések készítése 35%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Képzési idO:

20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk


Miszerhibák


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata


Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk


Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk


Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása.


Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége.

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése

		15. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0346-06

		Melegüzemi
gyakorlatok

		szk

		112/1.1/0346-06

		0

		0

		36

		54



		

		

		szk

		112/1.2/0346-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0346-06
Melegüzemi gyakorlatok





Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
A típus
A típus



Hökezelési utasítás


Vasfémek Képlékenyalakítás


Kovácsolás Hökezelés


Képlékenyakakítás gépei Hökezelés biztonsági ismeretei Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Müszaki táblázatok kezelése


Gépipari méröeszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Kontroll (ellenörzö képesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Felelösségtudat


Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). Hökezelések végzése, színrefuttatás


Keménység ellenörzés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0346-06





Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


A típus


B típus
B típus



Mechanikai tulajdonságok


Hötechnikai tulajdonságok


Korróziós tulajdonságok


Egyéb anyagjellemzök


Nemvas-fémek


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Gyártási müveletterv


Gyártási müveleti utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése


4. szint Gépipari méröeszközök használata


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Körültekintés, elövigyázatosság


Felfogóképesség


Tervezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


		16. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		szk

		112/2.1/0346-06

		36

		0

		0
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		szk

		112/2.2/0346-06

		0

		0

		72

		



		

		

		szk

		112/2.3/0346-06

		0

		0

		70

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0346-06
Megmunkálási alapismeretek





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus A típus A típus A típus



Technológiai tulajdonságok


Általános gépipari technológiai ismeretek Általános fizikai jellemzők kiszámítása Geometriai méretek kiszámítása Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Szerszámgépek biztonsági ismeretei Forgácsolás munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint
3. szint



Olvasott szöveg megértése Szabadkézi rajzolás


Gépészeti alkatrészrajz készítése Műszaki táblázatok kezelése Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Figyelemmegosztás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei


Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö megmunkálása esetén


Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, technológiai paramétereinek kiválasztása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok I.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Szabványos fémes szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok


Csiszoló- és políranyagok


Kézi- és kisgépes forgácsolás


Gépi forgácsolás


Finomfelületi megmunkálás Szerszámgépek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai elöírások


Alapmüveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok II.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus A típus A típus A típus A típus


A típus


B típus



Elörajzolás


Anyagszétválasztás


Érintésvédelmi alapismeretek


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Kézügyesség Stabil kéztartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai előírások


Alapműveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások
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		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0346-06
Szerelési ismeretek





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat


Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi


Szereléshez kapcsolódó jelek Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek Gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint 3. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Olvasott szöveg megértése Müvelettervek jelképeinek értelmezése Elemi számolási készség


Szerelési családfa értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése Fogalmazás írásban


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


28 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0346-06
Szerelési gyakorlatok I.





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus



Nyomatékátszármaztató hajtások


Fékek, mozgásakadályózó elemek Tengelykapcsolók


Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Mozgásátalakító elemek


Tengelyek és csapágyak


Villamos áramköri alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gép kezelöszerveinek kezelése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


A környezet tisztántartása


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Döntésképesség Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.3/0346-06
Szerelési gyakorlatok II.





Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Vázszerkezetek


Hegesztés


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése Technológiai emelö- és szállítóberendezések


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása Logikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0346-06
Szerelési gyakorlatok III.





Szerel, javít, karbantart belsoégésii motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Belso égésii motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Miiködési jellemzok kiszámítása

Belso égésii motorok

Tüzeloanyagok

Vezérléstechnikai alapok

Miiködési jellemzok mérése

Tiizvédelmi ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata Gép kezeloszerveinek kezelése

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méroeszközök használata

Elemi számolási készség

Hallott szöveg megértése

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák:


-


Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség

Tanulói tevékenységformák:

Miiveletek gyakorlása 40%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%

A képzési helyszín jellege:

Tanmiihely

Képzési ido:

28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Belsoégésii motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás)
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.1/0346-06
Üzembehelyezés elmélete





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és szállítóberendezéseket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus D típus D típus D típus B típus



Hidraulikus-rajzjelek Pneumatikus-rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Hidraulikai alapok Pneumatikai alapok Villamos alapok Áramlástani alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Müszaki táblázatok kezelése


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Eredményorientáltság Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idO:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.2/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata I.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müködési jellemzOk mérése


Felületi érdesség mérése és ellenOrzése


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben HO- és áramlástani alapmérések


Átfogó gépszerelési ismeretek


HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.3/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata II.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


Hajtóanyagok


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai Villamos tulajdonságok


Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerekben való gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.4/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata III.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


A típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Keménységmérés


Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Hütö- és kenöanyagok


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


-


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Kapcsolatteremtő készség


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák:


Műveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Szakmai tankönyvek listája:

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott





Szakmai vizsgák

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró vizsga eredményes letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü szakképzésben résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga


A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 50%


2. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0345-06 Gépbeállítási feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Gépbeállítás, müködési jellemzök mérése.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 75%


2. feladat 25%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0220-06 Gépészeti kötési feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Oldható és nemoldható kötések készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


5. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 022 1-06 Gépelemek szerelése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Hibafelvételi jegyzökönyv készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 60%


2. feladat 40%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Anyagvizsgálati mérések


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 30%


2. feladat 70%


7. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0346-06 Géplakatos feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Gépegység szerelése, javítása.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%


A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 20


2. vizsgarész: 5


3. vizsgarész: 20


4. vizsgarész: 10


5. vizsgarész: 10


6. vizsgarész: 10


7. vizsgarész: 25


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -


10.
Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok


A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Géplakatos szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.


		S z a k k é p e s í- t é s

		Vizsgarész/követelménymodul

		Vizsgafeladat



		Azonosítója

		Megnevezése

		Száma

		Azonosítója

		Megnevezése

		Száma

		Megnevezése

		Időtartama




		Sorrendje



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		1

		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		1

		Elsősegélynyújtás, újraélesztés

/gyakorlati/

		30 perc

		1



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		1

		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		2

		Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		2



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		2

		0111-06




		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

		1

		Összetett lemezalkatrész készítése

/gyakorlati/

		240 perc

		3



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		2

		0111-06




		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

		2

		Technológiai dokumentáció készítése

/írásbeli/

		120 perc

		4



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		3

		0345-06 




		Gépbeállítási feladatok



		1

		Gépbeállítás, működési jellemzők mérése

/gyakorlati/

		120 perc

		5



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		3

		0345-06 




		Gépbeállítási feladatok



		2

		Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		6



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		4

		0220-06 




		Gépészeti kötési feladatok

		1

		Oldható és nem oldható kötések


készítése.

/gyakorlati/

		180 perc

		7



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		4

		0220-06 




		Gépészeti kötési feladatok

		2

		Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		8



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		5

		0221-06 




		Gépelemek szerelése

		1

		Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása

/gyakorlati/

		180 perc

		9



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		5

		0221-06 




		Gépelemek szerelése

		2

		Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése

/gyakorlati/

		60 perc




		10



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		6

		0225-06 




		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

		1

		Anyagvizsgálati mérések


/gyakorlati/



		60 perc




		11



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		6

		0225-06 




		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

		2

		Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

/gyakorlati/

		60 perc




		12



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		7

		0346-06 




		Géplakatos feladatok

		1

		Gépegység szerelése, javítása



		240 perc




		13



		

		

		

		

		

		

		Vizsga idő összesen:

		23 óra


45 perc
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Pedagógiai program

Könnyűipari szakmacsoport


(2010)

Szakmai terv a pedagógiai programhoz


Óratervek a 3 évfolyamos Női szabó szakképzéshez


9. évfolyam


		Modul megnevezése

		Elméleti óraszám

		Gyakorlati óraszám iskolai

		Összes óraszám



		1321-06 (3.0)


Textiltermék-összeállítás műszaki dokumentációja

		72 (2)

		-

		72



		1321-06 (4.0)


Textiltermék készítése

		-

		 72(2) 

		72



		1321-06 (1.0)


Szabásminta használata

		36 (1)

		-

		36



		1321-06 (2.0)


Ruhaipari gépek üzemeltetése

		36 (1)

		-

		36



		1319-06 (1.0)


Szabásminta készítése

		18 (0,5)

		36 (1)

		54



		1319-06 (2.0)


Gyártáselőkészítés




		18 (0,5)

		36 (1)

		54



		1322-09 (2.0)


Anyag és áruismeret




		36 (1)

		36 (1)

		72



		1325-06 (1.0)


Lakástextíliák gyártástechnológiája




		36 (1)

		-

		36



		1324-06 (2.0)


Munka-és védőruhák gyártástechnológiája

		36 (1)

		-

		36



		1325-06 (1.0)


Lakástextíliák gyártástechnológiája

		-

		18 (0,5)

		18



		1324-06 (1.0)


Munka-és védőruha szabásminta készítés

		-

		18 (0,5)

		18



		1088-06 (1.0)


Munka-, tűz-és környezetvédelem

		18 (0,5)

		18 (0,5)

		36



		

		306

		234

		540





Heti: 15 óra E-GY  

10. évfolyam

		Modul megnevezése

		Elméleti óraszám

		Gyakorlati óraszám

		Összes óraszám



		1325-06 (2.0)


Lakástextíliák készítése

		-

		72 (2) F


36 (1) I

		108



		1322-09 (2.0)


Anyag és áruismeret




		-

		36 (1) I

		36



		1323-06 (2.0)


Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája

		-

		36 (1) I

		36



		1324-06 (3.0)

Munka-és védőruha készítése

		-

		72 (2) F


36 (1) I

		108



		1324-06 (1.0)


Munka-és védőruha szabásminta készítés

		-

		36 (1) I

		36



		1321-06 (4.0)


Textiltermék készítése

		-

		144 (4) F


36 (1) I

		180



		1321-06 (2.0)


Ruhaipari gépek üzemeltetése

		-

		36 (1) I

		36



		1321-06 (1.0)


Szabásminta használata

		36 (1)

		36 (1) I

		72



		1324-06 (4.0)


Munka-és védőruha-javítószolgáltatás

		-

		18 (0,5) F

		18



		1325-06 (3.0)


Lakástextil-javítószolgáltatás

		-

		18 (0,5) F

		18



		

		36

		612

		648





Heti: 9 óra/E-GY


Heti: 9 óra/GY F  

11. évfolyam


		Modul megnevezése

		Elméleti óraszám

		Gyakorlati óraszám

		Összes óraszám



		1328-06 (2.0)


Női ruha készítés gyártástechnológiája

		32 (1)

		64 (2) F

		96



		1322-09 (2.0)


Anyag- és áruismeret

		64 (2)

		32 (1) I

		96



		1328-06 (1.0)


Női ruhák modellezése

		96 (3)

		-

		96



		1322-09 (3.0)


Vállalkozás pénzügyi tevékenysége

		16 (0,5)

		-

		16



		1322-09 (5.0)


Fogyasztói panaszok intézése

		8 (0,25)

		8 (0,25) I

		16



		1323-06 (2.0)


Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája

		32 (1)

		-

		32



		1088-06 (2.0)


Minőségbiztosítás

		16 (0,5)

		16 (0,5) I

		32



		1328-06 (3.0)


Női ruha készítése

		-

		384(12) F

		384



		1323-06 (4.0)


Fehérnemű javító szolgáltatás

		-

		16 (0,5) F

		16



		1323-06 (3.0)


Fehérnemű készítése

		-

		48 (1,5) F

		48



		1323-06 (1.0)


Fehérnemű szabásminta készítése

		-

		32 (1) I

		32



		1322-09 (1.0)


Marketing és kommunikáció

		8 (0,25)

		8 (0,25) I

		16



		1322-09 (4.0)


Vállalkozás létesítése, üzemeltetése

		8 (0,25)

		8 (0,25) I

		16



		

		280

		616

		896





Heti: 12 óra/E-GY  


Heti: 16 óra/GY 


3 éves Női szabó képzés óraszám tervezete, összesítés.

Összes elméleti óraszám: 622  óra               (625- 30%)                     

Összes gyakorlati óraszám: 1462 óra          (1459 - 70%)                    

Összes óraszám: 2084 óra

9. évfolyam


Elméleti órák


Textiltermék összeállítás műszaki dokumentációja 72 óra

9. évf.: 2 óra/hét


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/3.0/1321-06


Textiltermék összeállítás műszaki dokumentációja


72 óra

		A vasalás célja. Textilanyagok vasalhatósága, formatartása. 


A vasalástechnológiai tényezői. A vasalás technológia folyamata. 


A vasalás módjai, műveletei. A vasalás minőségi követelményei.


Ragasztás-technológiai ismeretek


Varrástechnológiai ismeretek


Elejekészítések


Lépéshasítékok és hajtások


Húzózár bevarrás módjai


Övpánt készítése és felvarrás módjai


Ujja készítések


Ujja bevarrások módjai


A nyakkör eldolgozásai


Zsebek készítése


Műszaki leírás tartalma




		Tanulói tevékenységformák:


Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése 15%








Szabásminta használata 36 óra

9. évf.: 1 óra/hét


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1321-06


Szabásminta használata 36 óra

		Műszakirajz-készítés alapjai. 

A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. Szabásmintán alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz (díszítések, szemmértékfejlesztő gyakorlatok)

Női szoknya szabásmintái.


Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása.

Női nadrág szabásmintái.

Egyenes vonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása




		Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Szabásrajz készítése leírásból 10%


Szabásrajz kiegészítése 10%








Ruhaipari gépek üzemeltetése 36 óra


9. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1321-06


Ruhaipari gépek üzemeltetése


36 óra

		Szabászati eszközök üzemeltetése.

Anyagtárolás, bevizsgálás, terítés gépei. Szabás szerszámai, 


készülékei, gépei. 


Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő


 részeinek ismertetése, működési elve, állítási lehetősége, 


alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.


Vasalás és ragasztás eszközeinek üzemeltetése.

Vasalók, vasaló-berendezések, gőzölő-bábuk. 


Ragasztó-berendezések, ragasztóprések.


Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek,


 berendezések fő részeinek megismerése, működési elve,


 állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai


 berendezései, karbantartása.




		Géprendszer megfigyelése adott 


szempontok alapján 30%


Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%


Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%








Szabásminta készítése 18 óra

9. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1319-06


Szabásminta készítése


18 óra

		Testméretek a ruha szerkesztéséhez


Méretvétel szabályai. Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései. Méretkutatás és testméret-szabvány.


Modellezés


A divatrajz értelmezése. A modellezés módszerei.




		Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%








Gyártás-előkészítés 18 óra

9. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1319-06 


Gyártás-előkészítés 


18 óra




		Terítékrajz készítése


Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés (terítési módok, eszközök). Terítéken alkalmazott jelölések.


Anyaggazdálkodás


Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok). Anyagbeszerzés és anyagraktározás. Bevizsgálás. Anyagnormák.


Műszaki dokumentáció készítése


Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése, összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek.




		Információk önálló rendszerezése 40%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%


Leírás készítése 30%








Anyag és áruismeret 36 óra

9. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1322-09

Anyag és áruismeret    36 óra



		Kelmék


A szövetek gyártása, a kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. Színes szövetek. Krepp szövetek. Szövetek három vagy több fonalrendszerrel. Pikészövetek


Kötött kelmék (csoportosítása, vetülék és láncrendszerű kötött kelmék). Különleges kelmék (nemezek és nemszőtt kelmék, varrvahurkolt kelmék, áttört kelmék


Textilkikészítés


Alapismeretek. Előkezelés. Színezés (színezés, színnyomás, színező anyagok színtartóssága). Köztes és utókezelés. Appretálás (száraz, nedves). Rétegfelhordás és kasírozás


Bőrök és szőrmék


Bőrgyártás, bőrfajták, bőrfeldolgozás. A nyers szőrmétől a bundáig (szőrme elő- és kikészítése, szabásztechnikák, rámázás, egyenlítés, befejező munkálatok). Bőr és szőrmeruházati cikkek


Viselettörténet


Korok ruhái. Színek szerepe.  Alap és kevert színek. Öltözködési trendek, divatstílusok. Jelmezkészítési gyakorlatok 




		Információk önálló rendszerezése 40%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%


Leírás készítése 30%





Lakástextíliák gyártástechnológiája 36 óra

9. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1325-06


Lakástextíliák gyártástechnológiája


 36 óra




		Lakberendezési ismeretek


Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők. A hétköznapok és az ünnepek textíliái. Térelválasztás, falikárpitok.


Ágyneműkészítés műszaki dokumentációja


Párnahuzat készítése (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb.). Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Ágynemű-garnitúrák készítése


 (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.).


Konyhai textília- készítés műszaki dokumentációja


Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt). Tányéralátétek.


 Edényfogó-kesztyű. Kötények 


(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). 


Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.




		Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése 15%








Munka-és védőruhák gyártástechnológiája 36 óra

9. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1324-06


Munka-és védőruhák gyártástechnológiája


36 óra

		Munkakabát/nadrág-készítés műszaki dokumentációja


Munkáskabát, munkásnadrág gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.) készítésének műszaki leírása. 


Munkaköpeny-készítés műszaki dokumentációja


Munkaköpeny gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.) készítésének műszaki leírása. 


Köténykészítés műszaki dokumentációja


Munkáskötény-gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok, stb.) készítésének műszaki leírása. 


Overallkészítés műszaki dokumentációja


Overallgyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.) készítése műszaki leírás alapján. 


Védőruházat-készítés műszaki dokumentációja


Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok, kiegészítők (csatok, kapcsok, erősítések). Védelem megoldási módszerek (használatos anyagok, varrástechnológiai megoldások)




		Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése 15%








Munka-, tűz-és környezetvédelem 18 óra

9. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1088-06


Munka-, tűz-és környezet-védelem


18 óra

		Munkavédelem


A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás.


 Foglalkozási ártalmak a könnyűiparban.


Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai.


 Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.


A munkavédelmi képviselő szerepe.


Munkabiztonság


A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei.


 A munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. 


A könnyűiparban bevezetett kollektív- és egyéni védőeszközök. 


Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzése. 


Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai.


Elsősegélynyújtás 


Tűzmegelőzés


Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben.


 Helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása.


Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv.


Környezetvédelem


A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. 


A környezetvédelem eszközei.


A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladékkezelési előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása.




		Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%








Gyakorlati órák


Textiltermék készítése 72 óra

9. évf.: 2 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1321-06


Textiltermék készítése 72 óra

		Vasalás műveletei


Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). 


Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szétvasalása, élvasalás, 


szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása). 


Befejező vasalási műveletek (készrevasalás, fénytelenítő vasalás).


Ragasztás műveletei


Hőragasztás: ragasztóporral, -fóliával, -ráccsal,-fátyollal. 


Ragasztó-bevonatos közbélés használata.


Kézi öltések készítése


Ideiglenes öltések. Végleges öltések. Díszítő öltések. Gomblyukak. 


Gomb és kapocsfelvarrások. 




		Műveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet


 mellett 40%


Gyártmányrajz értelmezése 10%


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%








Szabásminta készítése 36 óra

9. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1319-06


Szabásminta készítése 


36 óra

		Ruha alapszerkesztések


Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat (női szoknya, nadrág, ruha, blúz, férfinadrág, zakó, ing)


Kisalkatrészek szerkesztése


Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése.


Szabásminta kialakítása


Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra. Formázóvarrások áthelyezése. 




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Modellrajz készítése 30%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet


 mellett 20%








Gyártás-előkészítés 36 óra

9. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1319-06


Gyártás-előkészítés 


36 óra




		Technológiai tervezés


A rendelkezésre álló eszközök alapján gépek, berendezések kiválasztása, a gyártási folyamat leírása. Egyedi gyártásnál az első és a második ruhapróba.




		Technológiai próbák végzése 40%


Technológiai minták elemzése 30%


Információk önálló rendszerezése 30%








Anyag és áruismeret 36 óra

9. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1322-09

Anyag és áruismeret


36 óra




		Ruhaipari áruismeret


Kereskedelmi megnevezések. Kellékek (betétek és bélésanyagok; szalagok és paszományok; ruhazáró kellékek. Fonalak és cérnák (díszítő fonalak, varrófonalak és 


-cérnák)




		Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%


Anyagminták azonosítása 30%


Tárgyminták azonosítása 30%








Lakástextíliák gyártástechnológiája 18 óra

9. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1325-06


Lakástextíliák gyártástechnológiája 


18 óra

		Lakástextil-szabásminta készítése


Építészeti (lakás) és faipari (bútor) méretszabványok, mérettáblázatok. Térábrázolás, mértani testek vetületi ábrázolása és síkbeli kiterítése. Cikktechnológiák szerinti szabásminták és jelöléseik.


Lakástextil-szabászati ismeret


Szabástechnikai ismeretek. Felfektetés, anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi struktúra.




Műveletek gyakorlása 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%




		





Munka-és védőruha szabásminta készítés 18 óra

9. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1324-06


Munka-és védőruha szabásminta készítés


18 óra

		Munka- és védőruha szabásminta készítése


Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai bővítések). Munkavégzés, igénybevétel kapcsolata a szerkesztési méretekre. 


Igénybevételi módosítások (erősítések, rögzítések, záródások stb.).    


Méretvétel, méretazonosítás, mintakivétel, méretre alakítás.


 Munkakabát, -nadrág, -köpeny, -kötény, -overall alapmintakészítés.


 Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Szabásrajz kiegészítése 20%


Modellrajz készítése 20%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 10%








Munka-, tűz-és környezetvédelem 18 óra

9. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1088-06


Munka-, tűz-és környezetvédelem


18 óra

		Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása


Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei. Védőeszközök ellenőrzése és használata.


Teendők vészhelyzetben. Elsősegélynyújtás. Tűzoltó készülékek használata. Vagyonvédelem


Munkahelyek rendje, tisztasága. Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés




		Csoportos helyzetgyakorlat 40%


Műveletek gyakorlása 30%


Üzemelési hibák szimulálása 


és megfigyelése 30%








10. évfolyam     

Elméleti órák


Szabásminta használata 36 óra

10. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1321-06


Szabásminta használata


36 óra

		Műszakirajz-készítés alapjai


A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. Szabásmintán alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz (díszítések, szemmértékfejlesztő gyakorlatok)


Női szoknya szabásmintái


Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása.


Női nadrág szabásmintái


Egyenes vonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása




		Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 40%


Szabásrajz készítése leírásból 10%


Szabásrajz kiegészítése 10%








Gyakorlati órák


Megjegyzés: az „F” betű a Felinában végzendő gyakorlati órákat jelöli, az „I” betű az iskolában végzendő gyakorlati órákat jelöli a táblázatokban.

Lakástextíliák készítése 72 óra F + 36 óra I 


10. évf.: 3óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1325-06


Lakástextíliák készítése 72 óra F


36 óra I

		Kidolgozási ismeretek  (I)


Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések.


 Varrásszélességek csökkentése, szélek vékonyítása. 


Szövetminták egyeztetése. Rögzítő-szalagozás, bőségráncolás. 


Díszítőelemek felhasználása. Folttechnikák.


Ágyneműkészítés (F)


Párnahuzat készítése (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb.) Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). 


Ágynemű-garnitúrák készítése (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.)


Konyhai textília készítése (F)


Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt). Tányéralátétek. 


Edényfogó kesztyű. Kötények (melles, suszter, cukrász, felszolgáló).


 Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.


Szobai textília készítése (F)


Függönyök (csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók). 


Ágytakarók (bélelt és béleletlen). Díszpárnák


 (divatnak megfelelő modern és népművészeti). 


Lámpaernyők. Bútorvédő huzatok.




		Műveletek gyakorlása  40%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 40%


Gyártmányrajz értelmezése 10%


Olvasott szöveg önálló


 feldolgozása 10%








Anyag és áruismeret 36 óra I

10. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1322-09

Anyag és áruismeret

36 óra I

		Ruhaipari áruismeret


Kereskedelmi megnevezések. 


Kellékek (betétek és bélésanyagok; szalagok és paszományok;


 ruhazáró kellékek. Fonalak és cérnák 


(díszítő fonalak, varrófonalak és -cérnák)




		Olvasott szöveg feldolgozása


 jegyzeteléssel 40%


Anyagminták azonosítása 30%


Tárgyminták azonosítása 30%








Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája 36 óra I

10. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1323-06


Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája 36 óra I

		Alsóruházat-készítés műszaki dokumentációja


Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, 


fürdőruhák és sportöltözetek


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai,


 ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása




		Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése 


leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése  15%








Munka-és védőruha készítése 72 óra F + 36 óra I

10. évf.: 3óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1324-06


Munka-és védőruha készítése 72 óra F


36 óra I

		Munkakabát/-nadrág készítése (F)


Munkáskabát, munkásnadrág készítése szabványból


 sorozatgyártással és egyedi méretre


Munkaköpeny készítése (F)


Munkaköpeny gyártása szabványból sorozatgyártással 


és egyedi méretre


Köténykészítés (F)


Munkáskötény készítése szabványból sorozatgyártással


 és egyedi méretre


Overallkészítés (F)


Overall készítése szabványból sorozatgyártással


 és egyedi méretre


Védőruházat-készítés (F)


Különböző igénybevételekhez vagy használati


 funkciókhoz készített védőruházatok készítése 


szabványból és egyedi méretre


A felsorolt termékek szabásmintáinak elkészítése (I)

		Műveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet


 mellett  40%


Gyártmányrajz értelmezése 10%


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%








Munka-és védőruha szabásminta készítés 36 óra I

10. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1324-06


Munka-és védőruha szabásminta készítés 36 óra I

		Munka- és védőruha szabásminta készítése


Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai bővítések). Munkavégzés, igénybevétel kapcsolata a szerkesztési méretekre. Igénybevételi módosítások (erősítések, rögzítések, záródások stb.).    


Méretvétel, méretazonosítás, mintakivétel, méretre alakítás. Munkakabát, -nadrág, -köpeny, -kötény, -overall alapmintakészítés. Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Szabásrajz kiegészítése 20%


Modellrajz készítése 20%


Információk feladattal vezetett 


rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 10%








Textiltermék készítése 144 óra F + 36 óra I

10. évf.: 5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1321-06


Textiltermék készítése 144 óra F


36 óra I

		Egyszerű varrástípusok készítése (I)


Összevarrás, széttűzés, fél-francia- és franciavarrás, lapos-varrás, széltűzés, szegővarrások (behajtással, pánttal és gépi varrattal), sarokvarrás, formázóvarrás. 


Kisalkatrészek készítése (F)


Akasztó, övtartó, gomboló-pántok, gomblyukak, övek. Zsebfedők, kézelők. Ujja készítések. Gallérok. Zsebek. Húzózár- és tépőzár-bevarrások.


Termékgyártás műszaki dokumentáció alapján (F)


Rajzos ábrák és leírások értelmezése. Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció és/vagy mintadarab alapján.




		Műveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés 


felügyelet mellett 40%


Gyártmányrajz értelmezése 10%


Olvasott szöveg önálló 


feldolgozása 10%








Ruhaipari gépek üzemeltetése 36 óra I

10. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1321-06


Ruhaipari gépek üzemeltetése 


36 óra I

		Varrástechnológiai eszközök üzemeltetése


Hurok- és láncöltés öltésképzési folyamata, öltésképző eszközök. Alap- és módosított öltésű varrógépek. Varrógépekre szerelhető készülékek. 


Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.




		Géprendszer megfigyelése 


adott szempontok alapján 30%


Műszaki rajz elemzése,


 hibakeresés 30%


Feladattal vezetett 


szerkezetelemzése 20%


Üzemelési hibák szimulálása 


és megfigyelése 20%








Szabásminta használata 36 óra I

10. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1321-06


Szabásminta használata


 36 óra I

		Divatrajzok és szabásminták


Divatlapok tanulmányozása, divatrajzok jellemzői, szabásminták másolás, technológiai jelölések értelmezése, alkalmazása


Testalkatok jellemzői


Méretkutatás és testméret szabvány. Testalkat és testtartástípusok. 


Középarányos női- és férfialkat. 


A csecsemő és gyermek testalkatcsoportok jellemzői.


 Méretvétel a különböző testalkatokon


Testméretek kapcsolata a mérettáblázattal.


 Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat-, és technológiai megoldások különböző anyagtípusokra) 


Női ruha és blúz szabásmintái


Női ruha és női blúz minta kivétele, méretre alakítása


Férfiing szabásmintái


Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása


Férfinadrág szabásmintái


Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek felismerése


Férfizakó szabásmintái


Férfizakó rajzolvasása, zakó típusok felismerése




		Információk feladattal


 vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 40%


Szabásrajz készítése leírásból 10%


Szabásrajz kiegészítése 10%








Munka-és védőruha-javítószolgáltatás 18 óra F

10. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1324-06


Munka-és védőruha-javítószolgáltatás  


18 óra F

		Munka- és védőruha javítása


Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.




		Műveletek gyakorlása 50%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 50%








Lakástextil-javítószolgáltatás 18 óra F

10. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1325-06


Lakástextil-javítószolgáltatás 


18 óra F

		Lakástextil-javítás


Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.




		Műveletek gyakorlása 50%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 50%





11. évfolyam 


Elméleti órák

Női ruha készítés gyártástechnológiája 32 óra


11. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1328-06


Női ruha készítés gyártástechnológiája 32 óra

		Nőiruha-készítés műszaki dokumentációja


A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése (alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai előírások és sorrend, kézi és gépi eszközök, minőségi követelmények).




		Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése


 leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése  15%








Anyag- és áruismeret 64 óra


11. évf.: 2 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1322-09


Anyag- és áruismeret  64 óra

		Kelmék


A szövetek gyártása, a kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. Színes szövetek. Krepp szövetek. Szövetek három  vagy több fonalrendszerrel. Pikészövetek


Kötött kelmék (csoportosítása, vetülék és láncrendszerű kötött kelmék). Különleges kelmék ( nemezek és nemszőtt kelmék, varrvahurkolt kelmék, áttört kelmék


Textilkikészítés


Alapismeretek. Előkezelés. Színezés (színezés, színnyomás, színező anyagok színtartóssága). Köztes és utókezelés. Appretálás (száraz, nedves). Rétegfelhordás és kasírozás


Bőrök és szőrmék


Bőrgyártás, bőrfajták, bőrfeldolgozás. A nyers szőrmétől a bundáig (szőrme elő- és kikészítése, szabásztechnikák, rámázás, egyenlítés, befejező munkálatok). Bőr és szőrmeruházati cikkek


Viselettörténet


Korok ruhái. Színek szerepe.  Alap és kevert színek. Öltözködési trendek, divatstílusok. Jelmezkészítési gyakorlatok 




		Olvasott szöveg feldolgozása 


jegyzeteléssel 40%


Anyagminták azonosítása 30%


Tárgyminták azonosítása 30%








Női ruhák modellezése 96 óra

11. évf.: 3 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1328-06


Női ruhák modellezése 96 óra

		Szoknyaformák szerkesztése, modellezése


Szoknyaszerkesztés különféle testalkatokra. Bővülő szoknya ( kör-, harang-, hatrészes). Szoknyák egyéb szabásvonalakkal ( csípővonal feletti, magasított derekú, csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák. Nadrágszoknya. Szoknyabélés szerkesztése. 


Női nadrág szerkesztése, modellezése


Él és bőséghajtásokkal készülő nadrág. Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág. Különféle szárú (trapéz, bő, halász) nadrágok. 


Női blúz szerkesztése, modellezése


Vállrészes női blúz, fodorgalléros alkalmi blúz. Különböző divatblúzok szerkesztése, modellezése (aszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa megoldások,stb.)


Női mellény szerkesztése, modellezése


Mellény alapszabásminta. Béleletlen és bélelt mellény készítése.


Nőiruha szerkesztése, modellezése


Derék alatt ráncolt  délutáni ruha. Délutáni ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral. Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva. Kismamaruha. Alkalmi ruha válldrapériával.


Kosztümök szerkesztése, modellezése


Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát modellezése alapgallér megoldásokkal. Blézer modellezése. Egyenesvonalú, bő kosztümkabát modellezése. Bélelések.


Női kabátok szerkesztése, modellezése


Női kabátok alapszerkesztése. Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított kabát modellezése. Egyenesvonalú kabát modellezése. Sátor vonalú, bő kabát modellezése, raglán- vagy japánujjal


Szabadon választott modellek szerkesztése


Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok stb. egyedi tervezésű modelljei a divatnak megfelelően.




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Szabásrajz kiegészítése 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés 


felügyelet mellett 10%








Vállalkozás pénzügyi tevékenysége 16 óra

11. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1322-09


Vállalkozás pénzügyi tevékenysége


16 óra

		Az üzleti vállalkozás környezete


Környezeti elvárások. A közgazdasági környezet. A technikai,technológiai, műszaki környezet. A társadalmi (szociális) környezet. Az ökológiai környezet


Stratégia és az üzleti terv


A stratégia. A stratégiai tervezés. Az üzleti terv. A vállalkozás tevékenységének reál-, pénz-, és információs folyamatai ( humán erőforrás- , anyag- és eszközgazdálkodás)




		Írásos elemzések készítése 50%


elemzése készítése tapasztalatokról


 50%








Fogyasztói panaszok intézése 8 óra

11. évf.: 0,25 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./5.0/1322-09


Fogyasztói panaszok intézése


 8 óra

		Fogyasztóvédelem intézményrendszere


A fogyasztóvédelem elvei, szabályai. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyelőségek feladatai, hatáskörei, intézkedési lehetőségei.


 Az önkormányzatok és a civil szervezetek szerepe az állami fogyasztóvédelem intézményrendszerében.




		Információk önálló 


rendszerezése 30%


Szöveges előadás egyéni


 felkészüléssel 30%


Információk rendszerezése


 mozaikfeladattal 20%


Csoportos helyzetgyakorlat 20%








Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája 32 óra

11. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1323-06


Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája 32 óra

		Alsóruházat-készítés műszaki dokumentációja


Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Hálóruházat-készítés műszaki dokumentációja


Pizsamák, hálóingek, köntösök.


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Gyermekfelsőruházta készítés műszaki dokumentációja


blúzok, ingek, szabadidőruhák


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Női felsőruházat-készítés műszaki dokumentációja


Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Férfifelsőruházat-készítés műszaki dokumentációja


Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek alkalmazása




		Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése


 leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése  15%








Minőségbiztosítás 16 óra

11. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1088-06


Minőségbiztosítás


16 óra

		Bőrök és műbőrök minőségei


Bőrfajták jellemzői. Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése. Kellékek, segédanyagok.


Minőségbiztosítási dokumentumok


MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések, bizonylatok.




		Olvasott szöveg feldolgozása 


jegyzeteléssel 30%


Hallott szöveg feldolgozása 


jegyzeteléssel 40%


Szöveges előadás egyéni


 felkészüléssel 30%








Marketing és kommunikáció 8 óra

11. évf.: 0,25 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1322-09


Marketing és kommunikáció


8 óra

		A kommunikáció eszközei


A sikeres kommunikáció feltételei. A szimbolikus (verbális,matematikai) jelek, a tevékenységben és a magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességei. Metakommunikációs eszközök (tekintet,gesztusok,testtartás, hanghordozás, a mozgástér stb.)


Tárgyalástechnika 


A nyelvi megformálás fontossága. A tárgyalás néhány fajtája, az üzleti tárgyalás és az informális tárgyalás. A meggyőzés (hangulatkeltés, érvek felvonultatása, érvek előadása). Gyakorlati megfontolások a tárgyalással kapcsolatosan 


Marketing szerepe 


Marketing szerepe az üzleti életben. A marketing fogalmi változásai (története,fejlődése). A marketing mint szemléletmód és tevékenység. Célkitűzések, vállalati filozófia, stratégia. Marketing eszközök. A marketing fő pillérei: 4P


A piac


A piac fogalma,szerkezete, versenyre gyakorolt hatása. A piacszegmentáció. A piackutatás ( fajtái, módszerei, folyamata) és az abból nyert adatok ellenőrzése, feldolgozása 


A termék


A termék fogalma, a termék-életgörbe, termékpolitika, szolgáltatás. A kollekció, a márka. Ruházati márkák


Értékesítés


Az ár szerepe a gazdasági döntésekben. Árpolitika, árstratégia, ártaktika. Árképzési módszerek. Az értékesítési csatorna főbb változatai  




		Leírás készítése 20%


Szöveges előadás egyéni


 felkészüléssel 20%


elemzése készítése tapasztalatokról


 20%


Információk rendszerezése


 mozaikfeladattal 20%


Kis csoportos szakmai


 munkavégzés irányítással 20%








Vállalkozás létesítése, üzemeltetése 8 óra

11. évf.: 0,25 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1322-09


Vállalkozás létesítése, üzemeltetése


8 óra

		Üzleti vállalkozás alapítása


A gazdaság szereplői, a vállalkozás sajátosságai. Az üzleti vállalkozás alapítása. Vállalkozási formák


Jogforrások érvényessége és hatályossága. A polgári jogi és munkajogi ismeretek.




		Olvasott szöveg feldolgozása 


jegyzeteléssel 40%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 30%


Csoportos helyzetgyakorlat 30%








Gyakorlati órák


Megjegyzés: az „F” betű a Felinában végzendő gyakorlati órákat jelöli, az „I” betű az iskolában végzendő gyakorlati órákat jelöli a táblázatokban.

Női ruha készítés gyártástechnológiája 64 óra F

11. évf.: 2 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1328-06


Női ruha készítés gyártástechnológiája 64 óra F

		Nőiruha-készítés szabászati feladatai


Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés. Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi és gépi eszközökkel. Minőségi elvárások, javítási lehetőségek.




		Műveletek gyakorlása 70%


Információk feladattal


 vezetett rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés 


felügyelet mellett 10%








Anyag- és áruismeret 32 óra I

11. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1322-09


Anyag- és áruismeret 32 óra I

		Ruhaipari áruismeret


Kereskedelmi megnevezések. Kellékek (betétek és bélésanyagok;szalagok és paszományok; ruhazáró kellékek. Fonalak és cérnák (díszítő fonalak, varrófonalak és -cérnák)




		Olvasott szöveg feldolgozása 


jegyzeteléssel 40%


Anyagminták azonosítása 30%


Tárgyminták azonosítása 30%








Fogyasztói panaszok intézése 8 óra

11. évf.: 0,25 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./5.0/1322-09


Fogyasztói panaszok intézése 


8 óra I

		Fogyasztói reklamációk intézése


Fogyasztói reklamáció tárgya, megjelenési formái. A fogyasztói reklamációról készült jegyzőkönyv szerepe és tartalma. 


A termékek címkézési előírásai
 Jogi szabályozású termékek (védőruházatok, textilből készült játékok, stb.) külön eljárás szerint;
 pl. a postás esőkabátja, téli ruházata védőruha
Piaci szabályozású termékek ( minden lakossági ruházat, öltözék kiegészítő, háztartási- és lakás textil, dekorációs cikk, munkaruha, cipő stb.) 




		Olvasott szöveg feldolgozása


 jegyzeteléssel 40%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 30%


Csoportos helyzetgyakorlat 30%








Minőségbiztosítás 16 óra I

11. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1088-06


Minőségbiztosítás


16 óra I

		Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei


Szálasanyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nemszőtt kelmék jellegzetességei, feldolgozhatóság. Ruházati kellékek.


Minőség-ellenőrzés


A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljes körű minőségszabályozás.


Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk-átvételi ellenőrzés a könnyűiparban. Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai módszerek


Mérés-értékelés


Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelőberendezésekről.




		Kis csoportos szakmai


 munkavégzés irányítással 30%


Technológiai minták elemzése 20%


Anyagminták azonosítása 30%


Tapasztalatok helyszíni


 ismertetése szóban 20%








Női ruha készítése 384 óra F

11. évf.: 12 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1328-06


Női ruha készítése


384 óra F

		Szoknyaformák készítése


Bővülő szoknya ( kör-, harang-, hatrészes). Szoknyák egyéb szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú, csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák. Nadrágszoknya. Szoknyabélés. 


Női nadrág készítése


Él és bőség hajtásokkal készülő nadrág. Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág. Különféle szárú (trapéz-, bő-, halász-) nadrágok. 


Női blúz készítése


Vállrészes női blúz, fodorgalléros alkalmi blúz. Különböző divatblúzok készítése (aszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa megoldásokra divatnak és az anyag tulajdonságainak megfelelően stb.)


Női mellény készítése


Béleletlen és bélelt mellény készítése.


Női ruha készítése


Derék alatt ráncolt  délutáni ruha. Délutáni ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral. Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva. Kismamaruha. Alkalmi ruha válldrapériával.


Kosztümök készítése


Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát modellezése, alapgallér megoldásokkal. Blézer modellezése. Egyenesvonalú, bő kosztümkabát modellezése. Bélelések.


Női kabátok készítése


Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított kabát modellezése. Egyenesvonalú kabát modellezése. Sátor vonalú, bő kabát modellezése, japán-, és raglánujjal.


Szabadon választott modell készítése


Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok, stb. egyedi tervezésű modelljei a divatnak megfelelően. Első és második próbára készítés, befejezés.




		Műveletek gyakorlása  40%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 40%


Gyártmányrajz értelmezése 10%


Olvasott szöveg önálló 


feldolgozása 10%








Fehérnemű javító szolgáltatás 16 óra F

11. évf.: 0,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1323-06


Fehérnemű javító szolgáltatás


16 óra F

		Fehérnemű-javítás


Igazítás és javítás értelmezése. Hiba felismerése és javítási lehetőségek. 


Hasítékok, záródások, díszítőelemek javítása, cseréje. 




		Műveletek gyakorlása  50%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 50%








Fehérnemű készítése 48 óra F

11. évf.: 1,5 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1323-06


Fehérnemű készítése 48 óra F

		Alsóruházat készítése


Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Hálóruházat készítése


Pizsamák, hálóingek, köntösök.


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Gyermek-felsőruházat készítése


Blúzok, ingek, szabadidőruhák


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Női felsőruházat készítése


Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött hurkolt kelméből


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Férfifelsőruházat készítése


Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött hurkolt anyagból


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Szabásrajz kiegészítése 20%


Modellrajz készítése 20%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 10%








Fehérnemű szabásminta készítése 32 óra I

11. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1323-06


Fehérnemű szabásminta készítése 32 óra I

		Alsóruházat-szabásminta készítése


Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek


Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 


Hálóruházat-szabásminta készítése


Pizsamák, hálóingek, köntösök.


Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 


Felsőruházat-szabásminta készítése


Blúzok, ingek, szabadidőruhák


Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Szabásrajz kiegészítése 20%


Modellrajz készítés 20%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés


 felügyelet mellett 10%








Marketing és kommunikáció 8 óra I

11. évf.: 0,25 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1322-09


Marketing és kommunikáció


8 óra I

		Marketingkommunikáció


A reklám. A személyes eladás. Eladáshelyi reklám (POS). Public Relation (PR). A ruházati szakma speciális promóciós eszköze: a divatbemutató. Web oldal




		Leírás készítése  20%


Szöveges előadás egyéni 


felkészüléssel 20%


elemzése készítése tapasztalatokról


 20%


Információk rendszerezése


 mozaikfeladattal 20%


Kis csoportos szakmai


 munkavégzés irányítással 20%








Vállalkozás létesítése, üzemeltetése 8 óra I

11. évf.: 0,25 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1322-09


Vállalkozás létesítése, üzemeltetése


8 óra I

		A vállalkozások jogi háttere


Munkaszerződés, Megbízási és vállalkozási szerződés. A munkavégzés törvényi keretei.




		Olvasott szöveg feldolgozása


 jegyzeteléssel 40%


Információk feladattal vezetett 


rendszerezése 30%


Csoportos helyzetgyakorlat 30%








Szakmai terv a pedagógiai programhoz


Óratervek a 3 évfolyamos Férfiszabó szakképzéshez


9. évfolyam

		Modul megnevezése

		Elméleti óraszám

		Gyakorlati óraszám iskolai

		Összes óraszám



		1321-06 (3.0)


Textiltermék-összeállítás műszaki dokumentációja

		72 (2)

		-

		72



		1321-06 (4.0)


Textiltermék készítése

		-

		 72(2) 

		72



		1321-06 (1.0)


Szabásminta használata

		36 (1)

		-

		36



		1321-06 (2.0)


Ruhaipari gépek üzemeltetése

		36 (1)

		-

		36



		1319-06 (1.0)


Szabásminta készítése

		18 (0,5)

		36 (1)

		54



		1319-06 (2.0)


Gyártáselőkészítés




		18 (0,5)

		36 (1)

		54



		1322-09 (2.0)


Anyag és áruismeret




		36 (1)

		36 (1)

		72



		1325-06 (1.0)


Lakástextíliák gyártástechnológiája




		36 (1)

		-

		36



		1324-06 (2.0)


Munka-és védőruhák gyártástechnológiája

		36 (1)

		-

		36



		1325-06 (1.0)


Lakástextíliák gyártástechnológiája

		-

		18 (0,5)

		18



		1324-06 (1.0)


Munka-és védőruha szabásminta készítés

		-

		18 (0,5)

		18



		1088-06 (1.0)


Munka-, tűz-és környezetvédelem

		18 (0,5)

		18 (0,5)

		36



		

		306

		234

		540





Heti: 15 óra E-GY  

10. évfolyam

		Modul megnevezése

		Elméleti óraszám

		Gyakorlati óraszám

		Összes óraszám



		1325-06 (2.0)


Lakástextíliák készítése

		-

		72 (2) F


36 (1) I

		108



		1322-09 (2.0)


Anyag és áruismeret




		-

		36 (1) I

		36



		1323-06 (2.0)


Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája

		-

		36 (1) I

		36



		1324-06 (3.0)

Munka-és védőruha készítése

		-

		72 (2) F


36 (1) I

		108



		1324-06 (1.0)


Munka-és védőruha szabásminta készítés

		-

		36 (1) I

		36



		1321-06 (4.0)


Textiltermék készítése

		-

		144 (4) F


36 (1) I

		180



		1321-06 (2.0)


Ruhaipari gépek üzemeltetése

		-

		36 (1) I

		36



		1321-06 (1.0)


Szabásminta használata

		36 (1)

		36 (1) I

		72



		1324-06 (4.0)


Munka-és védőruha-javítószolgáltatás

		-

		18 (0,5) F

		18



		1325-06 (3.0)


Lakástextil-javítószolgáltatás

		-

		18 (0,5) F

		18



		

		36

		612

		648





Heti: 9 óra/E-GY Iskola


Heti: 9 óra/GY Felina  

11. évfolyam


		Modul megnevezése

		Elméleti óraszám

		Gyakorlati óraszám

		Összes óraszám



		1327-06 (2.0)


Férfiruha  készítés gyártástechnológiája

		32 (1)

		64 (2) F

		96



		1322-09 (2.0)


Anyag- és áruismeret

		64 (2)

		32 (1) I

		96



		1327-06 (1.0)


Férfiruha szabásminta készítése, modellezése

		96 (3)

		-

		96



		1322-09 (3.0)


Vállalkozás pénzügyi tevékenysége

		16 (0,5)

		-

		16



		1322-09 (5.0)


Fogyasztói panaszok intézése

		8 (0,25)

		8 (0,25) I

		16



		1323-06 (2.0)


Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája

		32 (1)

		-

		32



		1088-06 (2.0)


Minőségbiztosítás

		16 (0,5)

		16 (0,5) I

		32



		1327-06 (3.0)


Férfiruha készítése

		-

		384(12) F

		384



		1323-06 (4.0)


Fehérnemű javító szolgáltatás

		-

		16 (0,5) F

		16



		1323-06 (3.0)


Fehérnemű készítése

		-

		48 (1,5) F

		48



		1323-06 (1.0)


Fehérnemű szabásminta készítése

		-

		32 (1) I

		32



		1322-09 (1.0)


Marketing és kommunikáció

		8 (0,25)

		8 (0,25) I

		16



		1322-09 (4.0)


Vállalkozás létesítése, üzemeltetése

		8 (0,25)

		8 (0,25) I

		16



		

		280

		616

		896





Heti: 12 óra/E-GY 


Heti: 16 óra/GY 


Összes elmélet: 622 óra (625- 30%)                   

Összes gyakorlat: 1462 óra (1459 - 70%)                  

Összes óraszám: 2084 óra


A Férfiszabó képzés tanításához szükséges tananyagegységek három kivételével megegyeznek. A továbbiakban csak ezt a három elemet részletezzük ki, melyeket a 11. évfolyamon tanítunk. A tananyagegységek azonosító száma és megnevezése a következő:


- 221/1.0/1327-06  Férfiruha szabásminta készítése, modellezése


-221/2.1/1327-06   Férfiruha-készítés gyártástechnológiája


-221/3.1/1327-06   Férfiruha készítése


Megjegyzés: az „F” betű a Felinában végzendő gyakorlati órákat jelöli, az „I” betű az iskolában végzendő gyakorlati órákat jelöli a táblázatokban.

Elméleti órák


11. évfolyam


Férfiruha szabásminta készítése, modellezése 96 óra


 11. évf.: 3 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1327-06


Férfiruha szabásminta készítése, modellezése


96 óra




		Férfinadrág-szabásminta készítése


Zakó-szabásminta készítése


Él és bőséghajtásokkal készülő nadrág. Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág. Különféle szárú (trapéz, bő, halász) nadrágok. 


Mellény-szabásminta készítése


Átmenetikabát-szabásminta készítése 


Télikabát-szabásminta készítése 


Sportöltözet-szabásminta készítése 


Alkalmiöltözék-szabásmintakészítés 


Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák szerkesztése, modellezése




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Szabásrajz kiegészítése 20%


Modellrajz készítése 20%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés 


felügyelet mellett 10%








Férfiruha-készítés gyártástechnológiája36 óra


11. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.1/1327-06   Férfiruha-készítés gyártástechnológiája

36 óra

		Férfiruha-készítés műszaki dokumentációja


A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése ( alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai előírások és sorrend, kézi és gépi eszközök, minőségi követelmények).




		Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése 


leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése  15%








Gyakorlati órák

11. évfolyam

Férfiruha-készítés gyártástechnológiája 64 óra


11. évf.: 1 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.1/1327-06   Férfiruha-készítés gyártástechnológiája

64 óra

		Férfiruha-készítés szabászati feladatai


Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés. Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi és gépi eszközökkel. Minőségi elvárások, javítási lehetőségek.




		Műveletek gyakorlása  70%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés 


felügyelet mellett 10%








Férfiruha készítése 384 óra

11. évf.: 12 óra/hét

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/3.1/1327-06   Férfiruha készítése 384 óra

		Férfinadrág  készítése 


Zakó  készítése


Mellény készítése 


Átmeneti kabát  készítése 


Télikabát  készítése 


Sportöltözet készítés 


Alkalmi öltözék készítése 


Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák modellezése, készítése




		Műveletek gyakorlása  40%


Önálló szakmai munkavégzés 


felügyelet mellett 40%


Gyártmányrajz értelmezése 10%


Olvasott szöveg önálló


 feldolgozása 10%








Szakmai terv a Pedagógiai programhoz

Óratervek 2+2 Női szabó szakmában


9.osztály (36 hétre)


A központi programból:


		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		



		

		Textiltermékek műszaki dokumentációja                      61

		22/E



		

		Textiltermékek készítése       62

		36/GY





Mindehhez az alapozó elméletből: 66 óra és gyakorlatból:180 óra.


Így összesen heti bontásban, 36 hétre E/3 óra, Gy/6 óra, összesen: 9óra.


E/108 óra, GY/216 óra, összesen: 324 óra.

10.osztály (36 hétre)


A központi programból:


		1319-06

		Ruhaipari gyártmánytervezés



		



		

		Szabásminták készítése         57

		8/E





		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		



		

		Szabásminta használata         59

		28/E





		1322-09

		Üzletvitel

		



		

		Anyagismeretek                     64



		30/E


18/GY





Mindehhez az alapozó elméletből: 60 óra és gyakorlatból: 252 óra.


Így összesen heti bontásban, 36 hétre E/3,5 óra, Gy/7,5 óra, összesen:11 óra.


E/126 óra, GY/270 óra, összesen: 396 óra.

Óratervek 11.-ben

Heti váltásban, iskola és Felina. (18-18 hét)


                                                                                E              GY                                                 


		1088-06

		Biztonságos és min. munkavégzés

		

		



		

		Munka tűz és környezetvédelem                  55

		18

Heti:1ó

		18

Heti:1ó



		1319-06

		Ruhaipari gyártmánytervezés



		

		



		

		Szabásminták készítése         57




		18

Heti:1ó

		36

Heti:2ó



		

		Gyártás előkészítés                58




		18

Heti:1ó

		      F






		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		

		



		

		Szabásminta használata         59




		36

Heti:2ó

		36

Heti:2ó



		

		Ruhaipari gépek üzemeltetése    


                                               60                                                        

		36

Heti:2ó

		36

Heti:2ó



		

		Textiltermékek műszaki dokumentációja                      61

		72


Heti:4ó

		



		

		Textiltermékek készítése       62




		

		     F



		

		Anyagismeretek                     64




		54


Heti:3ó

		



		1324-06

		Munka és védőruha készítése



		

		



		

		Munka és védőruha      szabásmintája                         72

		

		18


Heti:1ó



		

		Munka és védőruha készítés tecnh.                                     73

		36


Heti:2ó

		



		

		Munka és védőruha készítés techn.                                     74

		

		       F



		

		Munka és védőruha jav.         75



		

		      F



		1325-06

		Lakástextil készítése



		

		



		

		Lakástextil gyártáselők.         76



		36


Heti:2ó

		18


Heti:1ó



		

		Lakástextil gyártástecnh.       77



		

		      F



		

		Lakástextil javítás                  78



		

		       F





Összes óraszám, heti: 18/E és 9/GY iskolában töltendő……..27 óra.


A Felinás gyakorlat összesen heti: 35 óra.


E/324 óra, Gy/792 óra, összesen: 1116 óra.

Óratervek 12.-hez


Heti váltásban, iskola és Felina. (16-16 hét)


                                                                                E               GY


		1088-06

		Biztonságos és min. munkavégzés

		

		



		

		Minőségbiztosítás                  56



		24


Heti:1,5

		24


Heti:1,5



		1322-09

		Üzletvitel



		

		



		

		Marketing és komm.              63



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		

		Anyagismeretek                     64



		

		48


Heti:3ó



		

		Váll. Tevékenység                 65



		12


Heti:1ó!

		4



		

		Váll. Létesítése                      66



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		

		Fogyasztói panaszok              67



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		1323-06

		Fehérnemű készítése



		

		



		

		Fehérnemű szabásmintája


                                               68

		

		32


Heti:2ó



		

		Fehérnemű gyártástechn.


                                               69

		48


Heti:3ó

		



		

		Fehérnemű gyártástechn.


                                               70

		

		      F



		

		Fehérnemű javítás                  71



		

		     F



		1328-06

		Női ruhák készítése



		

		



		

		Női ruhák modellezése          79



		96


Heti:6ó

		



		

		Női ruhák gyártás elők.         80 


            

		96


Heti:6ó

		      F



		

		Női ruha gyártástechn.          81



		

		      F





Összes óraszám, heti  19/E és 8/Gy………….iskolában töltendő, összesen: 27 óra.

A Felinás gyakorlat összesen, heti: 35óra.


E/304óra, Gy/688 óra, összesen: 992 óra.


Összesítés


		

		Elmélet

		Gyakorlat/isk

		Gyakorlat/Felina

		Összes



		9

		3x36=108

		6x36=216

		-

		9x36=324



		10

		3,5x36=126

		7,5x36=270

		-

		11x36=396



		11

		18x18=324

		9x18=162

		35x18=630

		(27+35)x36=1116



		12

		19x16=304

		8x16=128

		35x16=560

		(27+35)x32=992



		

		862

		776

		1190

		2828





Elm:      864óra

Gyak:  1966óra                                              Összesen:2828 óra

Elm….30%........................... 848 óra


Gyak...70%......................... 1980óra

Óratervek 2+2 Férfi szabó szakmában


9.osztály (36 hétre)


A központi programból:


		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		



		

		Textiltermékek műszaki dokumentációja                      61

		22/E



		

		Textiltermékek készítése       62

		36/GY





Mindehhez az alapozó elméletből: 66 óra és gyakorlatból:180 óra.


Így összesen heti bontásban, 36 hétre E/3 óra, Gy/6 óra, összesen: 9óra.


E/108 óra, GY/216 óra, összesen: 324 óra.

10.osztály (36 hétre)

A központi programból:


		1319-06

		Ruhaipari gyártmánytervezés



		



		

		Szabásminták készítése         57

		8/E





		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		



		

		Szabásminta használata         59

		28/E





		1322-09

		Üzletvitel

		



		

		Anyagismeretek                     64



		30/E


18/GY





Mindehhez az alapozó elméletből: 60 óra és gyakorlatból: 252 óra.


Így összesen heti bontásban, 36 hétre E/3,4 óra, Gy/7,5 óra, összesen:11 óra.


E/126 óra, GY/270 óra, összesen: 396 óra.

Óratervek 11.-ben


Heti váltásban, iskola és Felina. (18-18 hét)


                                                                                E              GY                                                 


		1088-06

		Biztonságos és min. munkavégzés

		

		



		

		Munka tűz és környezetvédelem                 28 

		18

Heti:1ó

		18

Heti:1ó



		1319-06

		Ruhaipari gyártmánytervezés



		

		



		

		Szabásminták készítése         30



		18

Heti:1ó

		36

Heti:2ó



		

		Gyártás előkészítés                31



		18

Heti:1ó

		      F






		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		

		



		

		Szabásminta használata        32 



		36

Heti:2ó

		36

Heti:2ó



		

		Ruhaipari gépek üzemeltetése    


                                               33                                                        

		36

Heti:2ó

		36

Heti:2ó



		

		Textiltermékek műszaki dokumentációja                     34 

		72


Heti:4ó

		



		

		Textiltermékek készítése       35



		

		     F



		

		Anyagismeretek                     37



		54


Heti:3ó

		



		1324-06

		Munka és védőruha készítése



		

		



		

		Munka és védőruha      szabásmintája                        45 

		

		18


Heti:1ó



		

		Munka és védőruha készítés tecnh.                                     46

		36


Heti:2ó

		



		

		Munka és védőruha készítés techn.                                     47

		

		       F



		

		Munka és védőruha jav.         48



		

		      F



		1325-06

		Lakástextil készítése



		

		



		

		Lakástextil gyártáselők.         49



		36


Heti:2ó

		18


Heti:1ó



		

		Lakástextil gyártástecnh.       50



		

		      F



		

		Lakástextil javítás                 51 



		

		       F





Összes óraszám, heti: 18/E és 9/GY iskolában töltendő……..27 óra.


A Felinás gyakorlat összesen heti: 35 óra.

E/324 óra, Gy/792 óra, összesen: 1116 óra.

Óratervek 12.-hez


Heti váltásban, iskola és Felina. (16-16 hét)


                                                                                E               GY


		1088-06

		Biztonságos és min. munkavégzés

		

		



		

		Minőségbiztosítás                 29 



		24


Heti:1,5

		24


Heti:1,5



		1322-09

		Üzletvitel



		

		



		

		Marketing és komm.             36 



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		

		Anyagismeretek                     37



		

		48


Heti:3ó



		

		Váll. Tevékenység                38 



		12


Heti:1ó!

		4



		

		Váll. Létesítése                      39



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		

		Fogyasztói panaszok              40



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		1323-06

		Fehérnemű készítése



		

		



		

		Fehérnemű szabásmintája


                                               41

		

		32


Heti:2ó



		

		Fehérnemű gyártástechn.


                                               42

		48


Heti:3ó

		



		

		Fehérnemű gyártástechn.


                                               43

		

		      F



		

		Fehérnemű javítás                  44



		

		     F



		1327-06

		Férfi ruhák készítése



		

		



		

		Férfi ruhák modellezése         52 



		96


Heti:6ó

		



		

		Férfi ruhák gyártás elők.        53  


            

		96


Heti:6ó

		      F



		

		Férfi ruha gyártástechn.          54



		

		      F





Összes óraszám, heti  19/E és 8/Gy………….iskolában töltendő, összesen: 27 óra.

A Felinás gyakorlat összesen, heti: 35óra

E/304óra, Gy/688 óra, összesen: 992 óra.


Összesítés


		

		Elmélet

		Gyakorlat/isk

		Gyakorlat/Felina

		Összes



		9

		3x36=108

		6x36=216

		-

		9x36=324



		10

		3,5x36=126

		7,5x36=270

		-

		11x36=396



		11

		18x18=324

		9x18=162

		35x18=630

		(27+35)x36=1116



		12

		19x16=304

		8x16=128

		35x16=560

		(27+35)x32=992



		

		862

		776

		1190

		2828





Elm:      864óra

Gyak:  1966óra                                              Összesen:2828 óra

Elm….30%........................... 848 óra


Gyak...70%......................... 1980óra

A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


9. évfolyam


Elméleti órák


Heti: 3 ó, öszesen: 108 óra.

Textiltermék összeállítás műszaki dokumentációja 36 óra

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/3.0/1321-06


Textiltermék összeállítás műszaki dokumentációja


1


2


3




		A vasalás célja. Textilanyagok vasalhatósága, formatartása. A vasalástechnológiai tényezői. A vasalás technológia folyamata. A vasalás módjai, műveletei A vasalás minőségi követelményei.


A ragasztás fogalma. A ragasztás paraméterei, tényezői. A ragasztás technológia folyamata. A ragasztóanyagok és ragasztó bevonatos textíliák fajtái és jellemzőik. Technológiai megoldások és minőségi követelmények.


Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. A varrások alaki és méretjellemzői. Az öltések csoportosítása, fajtái, a készítés minőségi követelményei.

		





Manuális készségfejlesztés: 36 ó


Textíliák feldolgozása: 36 ó


Gyakorlati órák


Heti: 6 ó, összesen: 216 óra.


Textiltermék készítése 72 óra

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1321-06


Textiltermék készítése 


1


2


3

		Vasalás műveletei


Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). 


Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szétvasalása, él vasalás, 


szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása). 


Befejező vasalási műveletek (készre vasalás, fénytelenítő vasalás).


Ragasztás műveletei


Hőragasztás: ragasztóporral, -fóliával, -ráccsal,-fátyollal. 


Ragasztó-bevonatos közbélés használata.


Kézi öltések készítése


Ideiglenes öltések. Végleges öltések. Díszítő öltések. Gomblyukak. 


Gomb és kapocsfelvarrások. 




		





Bőr feldolgozása: 18 ó


Textiltermékek díszítése: 54 ó


 Rajzi alapgyakorlatok: 54 ó


Nemezelés, fonatolás: 18 ó


10. évfolyam


Elméleti órák


Heti: 3,5 ó, összesen: 126 óra


Szabásminták készítése 8 óra


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1319-06 Szabásminta készítése


1

		Méretvétel szabályai. Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései. Méretkutatás és testméret szabvány.




		





Szabásminta használata 28 óra


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1321-06 Szabásminta használata
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3

		Divatlapok tanulmányozása, divatrajzok jellemzői, szabásminták másolása. A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. 


Szabásmintán alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz  (díszítések, szemmértékfejlesztő gyakorlatok), echnológiai jelölések értelmezése, alkalmazása. Méretkutatás és testméret szabvány. 


Testalkat és testtartástípusok. Középarányos női- és férfialkat. A csecsemő és gyermek testalkatcsoportok jellemzői. Méretvétel a különböző testalkatokon Testméretek kapcsolata a mérettáblázattal. Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat-, és technológiai megoldások különböző anyagtípusokra) 

		





Anyagismeretek 36 óra


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.0/1322-09 


Anyag- és áruismeret


5

		Korok ruhái. Színek szerepe.  Alap és kevert színek. Öltözködési trendek, divatstílusok. Jelmezkészítési gyakorlatok 




		





Öltözékek nyersanyagai: 36 ó


Aránytanulmányok az emberi testről:18 ó


Gyakorlati órák


Heti: 7,5 ó, összesen: 270 óra.


Anyagismeretek 36 óra


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.0/1322-09 


Anyag- és áruismeret


5

		Korok ruhái. Színek szerepe.  Alap és kevert színek. Öltözködési trendek, divatstílusok. Jelmezkészítési gyakorlatok 

		Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk önálló rendszerezése 20%





Színek keverése: 18 ó

Az alapruhatár és kiegészítői: 18 ó

Műszaki ábrázolás alapjai: 36 ó

Bevezetés a varrás világába: 18 ó

Egyszerű darabok, apróáruk, ajándékok készítése: 36 ó

Varrat és varrástipusok: 54 ó

Kisalkatrészek készítése: 36 ó

Apróáruk bőrből:18 ó

11. évfolyam 


Elméleti órák

Munka-, tűz- és környezetvédelem: 18 óra


Heti:1 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1088-06 Munka-, tűz- és környezetvédelem


1


2


3


4

		Munkavédelem

A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak a könnyűiparban. Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei .A munkavédelmi képviselő szerepe.


Munkabiztonság

A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektív- és egyéni védőeszközök.  Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzése. Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai. Elsősegélynyújtás 


Tűzmegelőzés

Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. Helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása. Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv.


Környezetvédelem

A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A környezetvédelem eszközei. A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladékkezelési előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása.

		





Szabásminták készítése: 18 óra


Heti: 1 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1319-06 Szabásminta készítése


3

		.


Modellezés

 A divatrajz értelmezése. A modellezés módszerei.




		





Gyártás előkészítés: 18 óra


Heti: 1 ó


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.0/1319-06 Gyártás előkészítés
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3

		Terítékrajz készítése

Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés (terítési módok, eszközök). Terítéken alkalmazott jelölések.


Anyaggazdálkodás

Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok). Anyagbeszerzés és anyagraktározás. Bevizsgálás. Anyagnormák.


Műszaki dokumentáció készítése


Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése, összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek.




		





Szabásminta használata:36 óra


Heti: 2 ó


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1321-06 Szabásminta használata
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5

		Női szoknya szabásmintái

Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása.


Női nadrág szabásmintái

Egyenes vonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása




		





Ruhaipari gépek üzemeltetése: 36 óra


Heti: 2 ó


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.0/1321-06 Ruhaipari gépek üzemeltetése


1


2

		Szabászati eszközök üzemeltetése

Anyagtárolás, bevizsgálás, terítés gépei. Szabás szerszámai, készülékei, gépei.  Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek ismertetése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.


Vasalás és ragasztás eszközeinek üzemeltetése

Vasalók, vasaló berendezések, gőzölő bábuk. Ragasztó berendezések, ragasztóprések. Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.

		





Textiltermék-összeállítás műszaki dokumentációja: 72 óra


Heti: 4 ó


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/3.0/1321-06 Textiltermék-összeállítás műszaki dokumentációja
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6


7


8
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11


12

		Elejekészítések

Formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, bőségráncok, szegők, piék. Végig- és félig nyitott elejeszélek.


Lépéshasítékok és hajtások

Nyitott- és takart lépéshasíték. Szétvasalt és egy oldalra vasalt hajtások.


Húzózár bevarrás módjai

Varrásvonalba helyezett húzózár. Rejtett húzózár. Szétnyitható húzózár beállítása. Takart húzózár bevarrása.


Övpánt készítése és felvarrás módjai

Egy és két részből szabott övpántok készítése és felvarrása.


Ujja készítések

Ujja hasítékok fajtái. Kézelők készítése és felvarrása. Rövidujja aljakészítés.


Ujja bevarrások módjai

Nyitott ujja bevarrás. Zárt ujja bevarrás. Ujja kör elrendezése.


A nyakkör eldolgozásai

A nyakkör eldolgozása szegéssel. A nyakkör eldolgozásának módjai gallérral ( ing, bubi, álló, sál, kihajtós).


Zsebek készítése

Foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, divatzsebek.


Műszaki leírás tartalma

Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése, összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek,készítésének időpontja,a készítő megnevezése.




		





Anyag- és áruismeret: 54 óra


Heti: 3 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1322-09


Anyag- és áruismeret  
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2
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		Kelmék


A szövetek gyártása, a kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. Színes szövetek. Krepp szövetek. Szövetek három, vagy több fonalrendszerrel. Piké szövetek


Kötött kelmék (csoportosítása, vetülék és láncrendszerű kötött kelmék). Különleges kelmék  nemezek és nem szőtt kelmék, varrva-hurkolt kelmék, áttört kelmék


Textilkikészítés


Alapismeretek. Előkezelés. Színezés (színezés, színnyomás, színező anyagok színtartóssága). Köztes és utókezelés. Appretálás (száraz, nedves). Rétegfelhordás és kasírozás


Bőrök és szőrmék


Bőrgyártás, bőrfajták, bőrfeldolgozás. A nyers szőrmétől a bundáig (szőrme elő- és kikészítése, szabásztechnikák, rámázás, egyenlítés, befejező munkálatok). Bőr és szőrmeruházati cikkek




		





Munka-és védőruhák gyártástechnológiája: 36 óra

Heti: 2 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1324-06


Munka-és védőruhák gyártástechnológiája
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4
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		Munkakabát/nadrág-készítés műszaki dokumentációja


Munkáskabát, munkásnadrág gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.) készítésének műszaki leírása. 


Munkaköpeny-készítés műszaki dokumentációja


Munkaköpeny gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.) készítésének műszaki leírása. 


Köténykészítés műszaki dokumentációja


Munkáskötény-gyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok, stb.) készítésének műszaki leírása. 


Overallkészítés műszaki dokumentációja


Overallgyártási sorrend meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek, gallérok stb.) készítése műszaki leírás alapján. 


Védőruházat-készítés műszaki dokumentációja


Különböző igénybevételekhez vagy használati funkciókhoz készített védőruházatok, kiegészítők (csatok, kapcsok, erősítések). Védelem megoldási módszerek (használatos anyagok, varrástechnológiai megoldások)




		





Lakástextíliák gyártástechnológiája: 36 óra

Heti: 2 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1325-06


Lakástextíliák gyártástechnológiája 


3


4


5
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		Lakberendezési ismeretek


Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők. A hétköznapok és az ünnepek textíliái. Térelválasztás, falikárpitok.


Ágyneműkészítés műszaki dokumentációja


Párnahuzat készítése (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb.). Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). Ágynemű-garnitúrák készítése


 (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.).


Konyhai textília- készítés műszaki dokumentációja


Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt). Tányéralátétek.


 Edényfogó-kesztyű. Kötények 


(melles, suszter, cukrász, felszolgáló). 


Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.


Szobai textília-készítés műszaki dokumentációja


Függönyök (csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók). Ágytakarók (bélelt és béleletlen). Díszpárnák (divatnak megfelelő modern és népművészeti). Lámpaernyők. Bútorvédő huzatok.




		Gyártmányrajz értelmezése 50%


Gyártmányrajz készítése leírásból 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Leírás készítése 15%








11. évfolyam


Gyakorlati órák


Megjegyzés: az „F” betű a Felinában végzendő gyakorlati órákat jelöli, az „I” betű az iskolában végzendő gyakorlati órákat jelöli a táblázatokban.

Munka tűz és környezetvédelem: 18 „I”


Heti: 1 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1088-06 Munka-, tűz- és környezetvédelem


5

		Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása


Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei. Védőeszközök ellenőrzése és használata.


Teendők vészhelyzetben. Elsősegélynyújtás. Tűzoltó készülékek használata. Vagyonvédelem


Munkahelyek rendje, tisztasága. Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés




		





Szabásminták készítése 36 óra „I”


Heti: 2 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1319-06 Szabásminta készítése
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		.


Ruha alapszerkesztések


Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat ( női szoknya, nadrág, ruha, blúz, férfinadrág, zakó, ing)


Kisalkatrészek szerkesztése


Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése.


Szabásminta kialakítása


Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra. Formázóvarrások áthelyezése. 




		





Gyártás előkészítés:52 óra „F”


Heti: 3 ó


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.0/1319-06 Gyártás előkészítés


4

		Technológiai tervezés


A rendelkezésre álló eszközök alapján, gépek, berendezések kiválasztása, a gyártási folyamat leírása. Egyedi gyártásnál az első és a második ruhapróba.




		





Szabásminta használata: 36 óra „I”


Heti: 2 ó


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/1.0/1321-06 Szabásminta használata
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		Női ruha és blúz szabásmintái


Női ruha és női blúz minta kivétele, méretre alakítása


Férfiing szabásmintái


Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása


Férfinadrág szabásmintái


Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek felismerése


Férfizakó szabásmintái


Férfizakó rajzolvasása, zakó típusok felismerése




		





Ruhaipari gépek üzemeltetése: 36 óra „I”











Heti: 2 ó


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221/2.0/1321-06 Ruhaipari gépek üzemeltetése


3

		Varrástechnológiai eszközök üzemeltetése


Hurok- és láncöltés öltésképzési folyamata, öltésképző eszközök. Alap- és módosított öltésű varrógépek. Varrógépekre szerelhető készülékek. 


Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.




		





Textiltermék készítése: 288 óra „F”


Heti: 16 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1321-06


Textiltermék készítése
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		Egyszerű varrástípusok készítése 


Összevarrás, széttűzés, fél-francia- és franciavarrás, lapos-varrás, széltűzés, szegővarrások (behajtással, pánttal és gépi varrattal), sarokvarrás, formázóvarrás. 


Kisalkatrészek készítése 


Akasztó, övtartó, gomboló-pántok, gomblyukak, övek. Zsebfedők, kézelők. Ujja készítések. Gallérok. Zsebek. Húzózár- és tépőzár-bevarrások.


Termékgyártás műszaki dokumentáció alapján 


Rajzos ábrák és leírások értelmezése. Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció és/vagy mintadarab alapján.




		





Munka-és védőruha szabásminta készítés:18 óra „I”


Heti: 1 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1324-06


Munka-és védőruha szabásminta készítés


1




		Munka- és védőruha szabásminta készítése


Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat- és technológiai bővítések). Munkavégzés, igénybevétel kapcsolata a szerkesztési méretekre. Igénybevételi módosítások (erősítések, rögzítések, záródások stb.).    


Méretvétel, méretazonosítás, mintakivétel, méretre alakítás. Munkakabát, nadrág, köpeny, kötény, overall alapminta készítés. Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 




		





Munka-és védőruha készítése: 108 óra„F”


Heti: 6 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1324-06


Munka-és védőruha készítése 
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5

		Munkakabát/nadrág készítése 


Munkáskabát, munkásnadrág készítése szabványból


 sorozatgyártással és egyedi méretre


Munkaköpeny készítése 


Munkaköpeny gyártása szabványból sorozatgyártással 


és egyedi méretre


Köténykészítés 


Munkáskötény készítése szabványból sorozatgyártással


 és egyedi méretre


Overallkészítés 


Overall készítése szabványból sorozatgyártással


 és egyedi méretre


Védőruházat-készítés 


Különböző igénybevételekhez vagy használati


 funkciókhoz készített védőruházatok készítése 


szabványból és egyedi méretre




		





Munka-és védőruha javító szolgáltatás: 36 óra” F”


Heti: 2 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1324-06


Munka-és védőruha-javítószolgáltatás  
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		Munka- és védőruha javítása


Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.




		





Lakástextíliák gyártástechnológiája: 18 óra „I”


Heti: 1 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1325-06


Lakástextíliák gyártástechnológiája 


1


2




		Lakástextil-szabásminta készítése


Építészeti (lakás) és faipari (bútor) méretszabványok, mérettáblázatok. Térábrázolás, mértani testek vetületi ábrázolása és síkbeli kiterítése. Cikktechnológiák szerinti szabásminták és jelöléseik.


Lakástextil-szabászati ismeret


Szabástechnikai ismeretek. Felfektetés, anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi struktúra.




		





Lakástextíliák készítése: 108 óra „F „


Heti. 6 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1325-06


Lakástextíliák készítése 


1


2


3


4




		Kidolgozási ismeretek  


Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések.


 Varrásszélességek csökkentése, szélek vékonyítása. 


Szövetminták egyeztetése. Rögzítő-szalagozás, bőségráncolás. 


Díszítőelemek felhasználása. Folttechnikák.


Ágyneműkészítés 


Párnahuzat készítése (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, megkötővel stb.) Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt és más záródású). 


Ágynemű-garnitúrák készítése (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra stb.)


Konyhai textília készítése 


Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt). Tányéralátétek. 


Edényfogó kesztyű. Kötények (melles, suszter, cukrász, felszolgáló).


 Háztartási törlők. Konyhai garnitúrák.


Szobai textília készítése 


Függönyök (csipkefüggönyök, drapériák, térelválasztók). 


Ágytakarók (bélelt és béleletlen). Díszpárnák


 (divatnak megfelelő modern és népművészeti). 


Lámpaernyők. Bútorvédő huzatok.




		





Lakástextil javítószolgáltatás: 36 óra „F”


Heti: 2 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1325-06


Lakástextil-javítószolgáltatás 


1




		Lakástextil-javítás


Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A javításhoz szükséges technológia kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. A javítások elvégzése.




		





12. évfolyam 


Elméleti órák

Minőségbiztosítás: 24 óra

Heti: 1,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1088-06


Minőségbiztosítás


1


4




		Szálas anyagok és textíliák minőségi követelményei


Szálas anyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nem szőtt kelmék jellegzetességei, feldolgozhatóság. Ruházati kellékek.


Minőségbiztosítási dokumentumok


MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések, bizonylatok.




		





Marketing és kommunikáció: 8 óra

Heti: 0,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1322-09


Marketing és kommunikáció


1


2


3


4


5


6

		A kommunikáció eszközei


A sikeres kommunikáció feltételei. A szimbolikus (verbális,matematikai) jelek, a tevékenységben és a magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességei. Metakommunikációs eszközök (tekintet, gesztusok,testtartás, hanghordozás, a mozgástér stb.)


Tárgyalástechnika 


A nyelvi megformálás fontossága. A tárgyalás néhány fajtája, az üzleti tárgyalás és az informális tárgyalás. A meggyőzés (hangulatkeltés, érvek felvonultatása, érvek előadása). Gyakorlati megfontolások a tárgyalással kapcsolatosan 


Marketing szerepe 


Marketing szerepe az üzleti életben. A marketing fogalmi változásai (története, fejlődése). A marketing, mint szemléletmód és tevékenység. Célkitűzések, vállalati filozófia, stratégia. Marketing eszközök. A marketing fő pillérei: 4P


A piac


A piac fogalma


,szerkezete, versenyre gyakorolt hatása. A piac szegmentáció. A piackutatás (fajtái, módszerei, folyamata) és az abból nyert adatok ellenőrzése, feldolgozása 


A termék


A termék fogalma, a termék-életgörbe, termékpolitika, szolgáltatás. A kollekció, a márka. Ruházati márkák


Értékesítés


Az ár szerepe a gazdasági döntésekben. Árpolitika, árstratégia, ártaktika. Árképzési módszerek. Az értékesítési csatorna főbb változatai  




		





Vállalkozás pénzügyi tevékenysége: 12 óra

Heti: 1 ó (gyakorlatával együtt)

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1322-09


Vállalkozás pénzügyi tevékenysége


1


2

		Az üzleti vállalkozás környezete


Környezeti elvárások. A közgazdasági környezet. A technikai, technológiai, műszaki környezet. A társadalmi (szociális) környezet. Az ökológiai környezet


Stratégia és az üzleti terv


A stratégia. A stratégiai tervezés. Az üzleti terv. A vállalkozás tevékenységének reál-, pénz-, és információs folyamatai (humán erőforrás- , anyag- és eszközgazdálkodás)




		





Vállalkozás létesítése, üzemeltetése: 8 óra

Heti. 0,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1322-09


Vállalkozás létesítése, üzemeltetése


1

		Üzleti vállalkozás alapítása


A gazdaság szereplői, a vállalkozás sajátosságai. Az üzleti vállalkozás alapítása. Vállalkozási formák


Jogforrások érvényessége és hatályossága. A polgári jogi és munkajogi ismeretek.




		





Fogyasztói panaszok intézése: 8 óra

Heti: 0,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./5.0/1322-09


Fogyasztói panaszok intézése


 1

		Fogyasztóvédelem intézményrendszere


A fogyasztóvédelem elvei, szabályai. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyelőségek feladatai, hatáskörei, intézkedési lehetőségei.


 Az önkormányzatok és a civil szervezetek szerepe az állami fogyasztóvédelem intézményrendszerében.




		





Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája: 48 óra

Heti: 3 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1323-06


Fehérnemű-készítés gyártástechnológiája 


1


2


3


4


5

		Alsóruházat-készítés műszaki dokumentációja


Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Hálóruházat-készítés műszaki dokumentációja


Pizsamák, hálóingek, köntösök.


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Gyermekfelsőruházta készítés műszaki dokumentációja


blúzok, ingek, szabadidőruhák


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Női felsőruházat-készítés műszaki dokumentációja


Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztás technológiai alapismeretek alkalmazása


Férfifelsőruházat-készítés műszaki dokumentációja


Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött, hurkolt kelmékből


Varrástechnológiai, vasalástechnológiai, ragasztástechnológiai alapismeretek alkalmazása




		





Női ruhák modellezése: 96 óra

Heti: 6 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1328-06


Női ruhák modellezése


1


2


3


4


5


6


7


8 

		Szoknyaformák szerkesztése, modellezése


Szoknyaszerkesztés különféle testalkatokra. Bővülő szoknya (kör-, harang-, hatrészes). Szoknyák egyéb szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú, csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák. Nadrágszoknya. Szoknyabélés szerkesztése. 


Női nadrág szerkesztése, modellezése


Él és bőséghajtásokkal készülő nadrág. Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág. Különféle szárú (trapéz, bő, halász) nadrágok.


Női blúz szerkesztése, modellezése


Vállrészes női blúz, fodor galléros alkalmi blúz. Különböző divatblúzok szerkesztése, modellezése (aszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa megoldások,stb.)


Női mellény szerkesztése, modellezése


Mellény alapszabásminta. Béleletlen és bélelt mellény készítése.


Női ruha szerkesztése, modellezése


Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral. Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva. Kismamaruha. Alkalmi ruha válldrapériával.


Kosztümök szerkesztése, modellezése


Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát modellezése alapgallér megoldásokkal. Blézer modellezése. Egyenes vonalú, bő kosztümkabát modellezése. Bélelések.


Női kabátok szerkesztése, modellezése


Női kabátok alapszerkesztése. Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított kabát modellezése. Egyenes vonalú kabát modellezése. Sátor vonalú, bő kabát modellezése, raglán- vagy japánujjal


Szabadon választott modellek szerkesztése


Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok stb. egyedi tervezésű modelljei a divatnak megfelelően.




		Szabásrajz készítése leírásból 30%


Szabásrajz kiegészítése 20%


Gyártmányrajz kiegészítése 15%


Információk feladattal vezetett


 rendszerezése 20%


Önálló szakmai munkavégzés 


felügyelet mellett 10%








Női ruha készítés gyártástechnológiája:  96 óra


Heti: 6 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1328-06


Női ruha készítés gyártástechnológiája 


1




		Nőiruha-készítés műszaki dokumentációja


A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése ( alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai előírások és sorrend, kézi és gépi eszközök, minőségi követelmények).




		





12. évfolyam 


Gyakorlati órák

Minőségbiztosítás: 24 óra „I”


Heti: 1,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1088-06


Minőségbiztosítás


2


3


5




		Bőrök és műbőrök minőségei


Bőrfajták jellemzői. Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése. Kellékek, segédanyagok.


.


Minőség-ellenőrzés


. A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljes körű minőségszabályozás


Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk-átvételi ellenőrzés a könnyűiparban. Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai módszerek


Mérés-értékelés


Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelő berendezésekről.




		





Marketing és kommunikáció: 8 óra „I”


Heti: 0,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1322-09


Marketing és kommunikáció


7




		Marketingkommunikáció


A reklám. A személyes eladás. Eladáshelyi reklám (POS). Public Relation (PR). A ruházati szakma speciális promóciós eszköze: a divatbemutató. Web oldal




		





Anyag- és áruismeret: 48 óra „I”


Heti: 3 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1322-09


Anyag- és áruismeret 


3

		Ruhaipari áruismeret


Kereskedelmi megnevezések. Kellékek (betétek és bélésanyagok; szalagok és paszományok; ruhazáró kellékek. Fonalak és cérnák (díszítő fonalak, varrófonalak és cérnák)




		





Vállalkozás pénzügyi tevékenysége: 4 óra „I”


(elméleti órákhoz)

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1322-09


Vállalkozás pénzügyi tevékenysége


3




		Költségvetési kötelezettség


Adók és járulékok. Árképzés és árajánlat készítés. Számlaadási kötelezettség




		





Vállalkozás létesítése, üzemeltetése: 8 óra „I”


Heti: 0,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1322-09


Vállalkozás létesítése, üzemeltetése


2

		A vállalkozások jogi háttere


Munkaszerződés, Megbízási és vállalkozási szerződés. A munkavégzés törvényi keretei.




		





Fogyasztói panaszok intézése: 8 óra „I”


Heti: 0,5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./5.0/1322-09


Fogyasztói panaszok intézése 


2

		Fogyasztói reklamációk intézése


Fogyasztói reklamáció tárgya, megjelenési formái. A fogyasztói reklamációról készült jegyzőkönyv szerepe és tartalma. 


A termékek címkézési előírásai
 Jogi szabályozású termékek (védőruházatok, textilből készült játékok, stb.) külön eljárás szerint;
 pl. a postás esőkabátja, téli ruházata védőruha
Piaci szabályozású termékek (minden lakossági ruházat, öltözék kiegészítő, háztartási- és lakás textil, dekorációs cikk, munkaruha, cipő stb.) 




		





Fehérnemű szabásminta készítése: 32 óra „I”


Heti: 2 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1323-06


Fehérnemű szabásminta készítése 


1


2


3

		Alsóruházat-szabásminta készítése


Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek


Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 


Hálóruházat-szabásminta készítése


Pizsamák, hálóingek, köntösök.


Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 




		Felsőruházat-szabásminta készítése


Blúzok, ingek, szabadidőruhák


Méretvétel, alapszerkesztés méretvétel vagy mérettáblázat alapján, szabásminta készítése, igazítása, szabászati jelölések. Felfektetési rajzok. 




		

		





Fehérnemű készítése: 64  óra „F”


Heti: 4 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1323-06


Fehérnemű készítése 


1


2


3


4


5

		Alsóruházat készítése


Női alsó, férfialsónadrág, kombiné, melltartó, atléta, fürdőruhák és sportöltözetek


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Hálóruházat készítése


Pizsamák, hálóingek, köntösök.


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Gyermek-felsőruházat készítése


Blúzok, ingek, szabadidőruhák


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Női felsőruházat készítése


Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött hurkolt kelméből


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján


Férfifelsőruházat készítése


Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött hurkolt anyagból


Szabászati eljárások, alkatrészek jelölése. Kisalkatrészek készítése, kivitelezése. Technológiai műveletek elkészítése a műszaki leírás alapján




		





Fehérnemű javító szolgáltatás: 32  óra „F”


Heti: 2 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./4.0/1323-06


Fehérnemű javító szolgáltatás


1




		Fehérnemű-javítás


Igazítás és javítás értelmezése. Hiba felismerése és javítási lehetőségek. 


Hasítékok, záródások, díszítőelemek javítása, cseréje. 




		

		

		





Női ruha készítés gyártástechnológiája:  70 óra „F”


Heti: 5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1328-06


Női ruha készítés gyártástechnológiája 


2

		Nőiruha-készítés szabászati feladatai


Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés. Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi és gépi eszközökkel. Minőségi elvárások, javítási lehetőségek.




		





Női ruha készítése: 384 óra „F”


Heti: 24 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1328-06


Női ruha készítése


1


2


3


4


5


6


7


8

		Szoknyaformák készítése


Bővülő szoknya ( kör-, harang-, hatrészes). Szoknyák egyéb szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú, csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák. Nadrágszoknya. Szoknyabélés. 


Női nadrág készítése


Él és bőség hajtásokkal készülő nadrág. Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág. Különféle szárú (trapéz-, bő-, halász-) nadrágok. 


Női blúz készítése


Vállrészes női blúz, fodor galléros alkalmi blúz. Különböző divatblúzok készítése (aszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa megoldásokra divatnak és az anyag tulajdonságainak megfelelően stb.)


Női mellény készítése


Béleletlen és bélelt mellény készítése.


Női ruha készítése


Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral. Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva. Kismamaruha. Alkalmi ruha válldrapériával.


Kosztümök készítése


Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát modellezése, alapgallér megoldásokkal. Blézer modellezése. Egyenes vonalú, bő kosztümkabát modellezése. Bélelések.


Női kabátok készítése


Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított kabát modellezése. Egyenes vonalú kabát modellezése. Sátor vonalú, bő kabát modellezése, japán-, és raglánujjal.


Szabadon választott modell készítése


Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok, stb. egyedi tervezésű modelljei a divatnak megfelelően. Első és második próbára készítés, befejezés.




		





Óratervek 2+2 Férfi szabó szakmában


9.osztály (36 hétre)


A központi programból:


		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		



		

		Textiltermékek műszaki dokumentációja                      61

		22/E



		

		Textiltermékek készítése       62

		36/GY





Mindehhez az alapozó elméletből: 66 óra és gyakorlatból:180 óra.


Így összesen heti bontásban, 36 hétre E/3 óra, Gy/6 óra, összesen: 9óra.


E/108 óra, GY/216 óra, összesen: 324 óra.

10.osztály (36 hétre)

A központi programból:


		1319-06

		Ruhaipari gyártmánytervezés



		



		

		Szabásminták készítése         57

		8/E





		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		



		

		Szabásminta használata         59

		28/E





		1322-09

		Üzletvitel

		



		

		Anyagismeretek                     64



		30/E


18/GY





Mindehhez az alapozó elméletből: 60 óra és gyakorlatból: 252 óra.


Így összesen heti bontásban, 36 hétre E/3,4 óra, Gy/7,5 óra, összesen:11 óra.


E/126 óra, GY/270 óra, összesen: 396 óra.

Óratervek 11.-ben


Heti váltásban, iskola és Felina. (18-18 hét)


                                                                                E              GY                                                 


		1088-06

		Biztonságos és min. munkavégzés

		

		



		

		Munka tűz és környezetvédelem                 28 

		18

Heti:1ó

		18

Heti:1ó



		1319-06

		Ruhaipari gyártmánytervezés



		

		



		

		Szabásminták készítése         30



		18

Heti:1ó

		36

Heti:2ó



		

		Gyártás előkészítés                31



		18

Heti:1ó

		F:54


Heti:3ó





		1321-06

		Textiltermékek összeállítása




		

		



		

		Szabásminta használata        32 



		36

Heti:2ó

		36

Heti:2ó



		

		Ruhaipari gépek üzemeltetése    


                                               33                                                        

		36

Heti:2ó

		36

Heti:2ó



		

		Textiltermékek műszaki dokumentációja                     34 

		72


Heti:4ó

		



		

		Textiltermékek készítése       35



		

		F:288


Heti:16ó



		

		Anyagismeretek                     37



		54


Heti:3ó

		



		1324-06

		Munka és védőruha készítése



		

		



		

		Munka és védőruha      szabásmintája                        45 

		

		18


Heti:1ó



		

		Munka és védőruha készítés tecnh.                                     46

		36


Heti:2ó

		



		

		Munka és védőruha készítés techn.                                     47

		

		F:108


Heti:6ó



		

		Munka és védőruha jav.         48



		

		F:36


Heti:2ó



		1325-06

		Lakástextil készítése



		

		



		

		Lakástextil gyártáselők.         49



		36


Heti:2ó

		18


Heti:1ó



		

		Lakástextil gyártástecnh.       50



		

		F:108


Heti:6ó



		

		Lakástextil javítás                 51 



		

		F:36


Heti:2ó





Összes óraszám, heti: 18/E és 9/GY iskolában töltendő……..27 óra.


A Felinás gyakorlat összesen heti: 35 óra.

E/324 óra, Gy/792 óra, összesen: 1116 óra.

Óratervek 12.-hez


Heti váltásban, iskola és Felina. (16-16 hét)


                                                                                E               GY


		1088-06

		Biztonságos és min. munkavégzés

		

		



		

		Minőségbiztosítás                 29 



		24


Heti:1,5

		24


Heti:1,5



		1322-09

		Üzletvitel



		

		



		

		Marketing és komm.             36 



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		

		Anyagismeretek                     37



		

		48


Heti:3ó



		

		Váll. Tevékenység                38 



		12


Heti:1ó!

		4



		

		Váll. Létesítése                      39



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		

		Fogyasztói panaszok              40



		8


Heti:0,5

		8


Heti:0,5



		1323-06

		Fehérnemű készítése



		

		



		

		Fehérnemű szabásmintája


                                               41

		

		32


Heti:2ó



		

		Fehérnemű gyártástechn.


                                               42

		48


Heti:3ó

		



		

		Fehérnemű gyártástechn.


                                               43

		

		F:64


Heti:4ó



		

		Fehérnemű javítás                  44



		

		F:32


Heti:2ó



		1327-06

		Férfi ruhák készítése



		

		



		

		Férfi ruhák modellezése         52 



		96


Heti:6ó

		



		

		Férfi ruhák gyártás elők.        53  


            

		96


Heti:6ó

		F:70


Heti:5ó



		

		Férfi ruha gyártástechn.         54 



		

		F:384


Heti:24ó





Összes óraszám, heti  19/E és 8/Gy………….iskolában töltendő, összesen: 27 óra.

A Felinás gyakorlat összesen, heti: 35óra

E/304óra, Gy/688 óra, összesen: 992 óra.


Összesítés


		

		Elmélet

		Gyakorlat/isk

		Gyakorlat/Felina

		Összes



		9

		3x36=108

		6x36=216

		-

		9x36=324



		10

		3,5x36=126

		7,5x36=270

		-

		11x36=396



		11

		18x18=324

		9x18=162

		35x18=630

		(27+35)x36=1116



		12

		19x16=304

		8x16=128

		35x16=560

		(27+35)x32=992



		

		862

		776

		1190

		2828





Elm:      864óra

Gyak:  1966óra                                              Összesen:2828 óra

Elm….30%........................... 848 óra


Gyak...70%......................... 1980óra

A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


A 8 modulból az első 7 megegyezik a női szabó moduljaival.


Eltérés, a 1328-06-os modul helyett a 1327-06-os modul szerepel.(A 79, 80, 81-es tananyagegység helyett bekerül az 52, 53, 54-es.)


Ez az eltérés a 12. évben jelentkezik.


Elmélet


 Férfi ruhák modellezése: 96 óra

Heti: 6 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./1.0/1327-06


Férfi ruhák szabásminta készítése


1


2


3


4


5


6


7


8 

		Férfinadrág-szabásminta készítése


Zakó-szabásminta készítése


Mellény-szabásminta készítése


Átmenetikabát-szabásminta készítése 


Télikabát-szabásminta készítése 


Sportöltözet-szabásminta készítése 


Alkalmi öltözék-szabásminta készítés 


Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák szerkesztése, modellezése




		





Férfi ruha készítés gyártástechnológiája:  96 óra


Heti: 6 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1327-06


Férfi ruha készítés gyártástechnológiája 


1




		Férfiruha-készítés műszaki dokumentációja


A cikktechnológiáknak megfelelő modellek gyártási folyamatának megszervezése (alapanyagok, összeállítandó alkatrészek, technológiai előírások és sorrend, kézi és gépi eszközök, minőségi követelmények).




		





Gyakorlat


Férfi ruha készítés gyártástechnológiája:  70 óra „F”


Heti: 5 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./2.0/1327-06


Férfi ruha készítés gyártástechnológiája 


1




		Férfiruha-készítés szabászati feladatai


Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés. Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi és gépi eszközökkel. Minőségi elvárások, javítási lehetőségek.




		





Férfi ruha készítése: 384 óra „F”


Heti: 24 ó

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák



		221./3.0/1327-06


Férfi ruha készítése


1


2


3


4


5


6


7


8

		Férfinadrág-szabásminta készítése


Zakó-szabásminta készítése


Mellény-szabásminta készítése


Átmenetikabát-szabásminta készítése 


Télikabát-szabásminta készítése 


Sportöltözet-szabásminta készítése 


Alkalmi öltözék-szabásminta készítés 


Divatirányzatnak megfelelő férfiruhák készítése




		





SZABÓ


SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI


I.


ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK


1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 05


2. A szakképesítés megnevezése: Szabó


3. Szakképesítések köre:


3.1 Részszakképesítések


Azonosítószám: 33 542 05 0100 21 01


Megnevezés: Fehérnemű-készítő


Azonosítószám: 33 542 05 0100 21 02


Megnevezés: Lakástextil-készítő


Azonosítószám: 33 542 05 0100 21 03


Megnevezés: Munkaruha- és védőruha-készítő


Azonosítószám: 33 542 05 0100 21 04


Megnevezés: Textiltermék-összeállító


3.2 Szakképesítés-elágazások


Azonosítószám: 33 542 05 0010 33 02


Megnevezés: Férfiszabó


Azonosítószám: 33 542 05 0010 33 03


Megnevezés: Női szabó


3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs


4. Hozzárendelt FEOR szám: 7321


5. Képzés maximális időtartama:


Szakképesítés megnevezése Szakképzési


évfolyamok száma 2. Óraszám


Szabó  2000 óra

II.


EGYÉB ADATOK


SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Csecsemő- és gyermekruhakészítő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a


könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák


birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést


előkészítő évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség


vagy


a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4)


bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon


megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő


tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével


tanúsított alapfokú iskolai végzettség


Szakmai előképzettség: -


Előírt gyakorlat: -


Elérhető kreditek mennyisége: -


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek


2. Elmélet aránya: 30%


3. Gyakorlat aránya: 70%


(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van


Időtartama (évben vagy félévben): 1 év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető


Ha szervezhető, mikor: az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Férfiszabó


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a


könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák


birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést


előkészítő évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség


vagy


a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4)


bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon


megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő


tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével


tanúsított alapfokú iskolai végzettség


Szakmai előképzettség: -


Előírt gyakorlat: -


Elérhető kreditek mennyisége: -


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek


2. Elmélet aránya: 30%


3. Gyakorlat aránya: 70%


(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van


Időtartama (évben vagy félévben): 1 év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető


Ha szervezhető, mikor: az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Női szabó


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a


könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák


birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést


előkészítő évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség


vagy


a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4)


bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon


megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő


tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével


tanúsított alapfokú iskolai végzettség


Szakmai előképzettség: -


Előírt gyakorlat: -


Elérhető kreditek mennyisége: -


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek


2. Elmélet aránya: 30%


3. Gyakorlat aránya: 70%


(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van


Időtartama (évben vagy félévben): 1év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető


Ha szervezhető, mikor: az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fehérnemű-készítő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: -


Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget


Szakmai előképzettség: -


Előírt gyakorlat: -


Elérhető kreditek mennyisége: -


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek


2. A képzés maximális időtartama:


Szakképzési évfolyamok száma:


Óraszám: 400


3. Elmélet aránya: 30%


4. Gyakorlat aránya: 70%


5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):


-


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Lakástextil-készítő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: -


Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget


Szakmai előképzettség: -


Előírt gyakorlat: -


Elérhető kreditek mennyisége: -


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek


2. A képzés maximális időtartama:


Szakképzési évfolyamok száma:


Óraszám: 400


3. Elmélet aránya: 30%


4. Gyakorlat aránya: 70%


5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):


-


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Munkaruha- és védőruha-készítő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: -


Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget


Szakmai előképzettség: -


Előírt gyakorlat: -


Elérhető kreditek mennyisége: -


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek


2. A képzés maximális időtartama:


Szakképzési évfolyamok száma:


Óraszám: 400


3. Elmélet aránya: 30%


4. Gyakorlat aránya: 70%


5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):


-


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Textiltermék-összeállító


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák: -


Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget


Szakmai előképzettség: -


Előírt gyakorlat: -


Elérhető kreditek mennyisége: -


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek


2. A képzés maximális időtartama:


Szakképzési évfolyamok száma:


Óraszám: 150


3. Elmélet aránya: 30%


4. Gyakorlat aránya: 70%


5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):


-


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


III.


MUNKATERÜLET


1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:


A munkakör, foglalkozás


FEOR száma FEOR megnevezése


7321 Szabó, varrónő, modellkészítő


2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


Üzleti kommunikációt folytat


Előkészíti a termék gyártását


Összeállítja a terméket az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően


Fehérnemű termékeket készít


Lakástextil termékeket készít


Munkaruházati és védőruházati termékeket készít


Csecsemő- és gyermekruházati termékeket készít


Férfi ruházati termékeket készít


Női ruházati termékeket készít


3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:


A szakképesítéssel rokon szakképesítések


azonosító száma megnevezése


31 542 01 0000 00 00 Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő


33 542 07 0000 00 00 Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló


IV.


SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK


A szakmai követelménymodulok felsorolása:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét


Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket


Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat


Biztonságosan használja a kéziszerszámokat


Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen


Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat


Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait


Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket


Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok betartásával


Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat


A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt


Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét


Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát


Azonosítóval látja el a terméket


Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget


Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások


C Gépek biztonságtechnikája


C Védőeszközök fajtái


B Tűzoltó készülékek működése


D Hulladékkezelési előírások


D Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai


E Légtechnikai berendezések fajtái, működése


D Anyagmozgatás és tárolás előírásai


D Alapanyagok fajtái, jellemzői


C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei


C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése


2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


4 Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése


4 Tűzoltó készülékek használata


3 Elemi számolási készség


5 Védőeszközök használata


3 Íráskészség, nyomtatványok kitöltése


4 Egyszerű mérőeszközök használata


Személyes kompetenciák:


Megbízhatóság


Felelősségtudat


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Segítőkészség


Módszerkompetenciák:


Helyzetfelismerés


Körültekintés, elővigyázatosság


Ellenőrző képesség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Méretet vesz


Modellrajzot készít vagy modellt választ


Meghatározza a szerkesztési méreteket


Alkalmazza a levett méreteket


Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat


Alapmintát készít


Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően


Szabásmintát készít


Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)


Terítékrajzot készít


Műszaki dokumentációt készít a termékről


Meghatározza az anyagszükségletet


Alap, kellék, segédanyagokat ellenőrzi


Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján


Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást


Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol


Gépet, eszközt választ a technológiához


Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és hajtásszélességek,


tűzésszélességek stb.)


Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként


A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése


B Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái


B Alapszabásminták szerkesztésének ismerete


C Modellezési ismeretek


C Szabásminta felfektetés módjai


B Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések


B Műveleti utasítások felépítése, szerepe


B Varrások alaki- és méretjellemzői


B Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői


A Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


4 Elemi számolási készség


3 Mennyiségérzék


3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége


4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége


3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége


5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége


4 Szegővarrógépek kezelési készsége


4 Speciális varrógépek kezelési készsége


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége


Személyes kompetenciák:


Döntésképesség


Pontosság


Önállóság


Precizitás


Tapintás


Látás


Szervezőkészség


Szaglás


Társas kompetenciák:


Tömör fogalmazás készsége


Közérthetőség


Nyelvhelyesség


Módszerkompetenciák:


Körültekintés, elővigyázatosság


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrzőképesség)


Tervezési képesség


Gyakorlatias feladatértelmezés


Rendszerben való gondolkodás


Absztrakt (elméleti) gondolkodás


Kreativitás, ötletgazdagság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1321-06 Textiltermékek összeállítása


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez


Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket


Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból


Másolja és kivágja a szabásmintát


Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket


Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció vagy mintadarab alapján


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Méretvétel különféle textiltermékekhez


B Mérettáblázatok, méretjelölések


B Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján


C Szabásminta másolása, kivágása


C Felfektetés, szabás


B Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció vagy mintadarab alapján


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége


4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége


3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége


5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége


4 Szegővarrógépek kezelési készsége


4 Speciális varrógépek kezelési készsége


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Felelősségtudat


Precizitás


Megbízhatóság


Tapintás


Látás


Szaglás


Kézügyesség


Társas kompetenciák:


Kompromisszumkészség


Határozottság


Kapcsolatfenntartó készség


Konszenzuskészség


Módszerkompetenciák:


Problémamegoldás, hibaelhárítás


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrzőképesség)


Hibakeresés (diagnosztizálás)


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Üdvözli a vendéget


Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget


Konzultál a vendéggel


Felméri a vendég igényeit


Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről


Kiválasztja az anyagot, kellékeket


Árkalkulációt készít, árat ajánl


Számláz, pénztárt kezel


Marketing munkát végez


Vállalkozást üzemeltet


Intézi a fogyasztói panaszokat


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Kommunikáció eszközei


C Tárgyalástechnika alapjai


C Marketing tevékenység jelentősége, eszközei


C Ügyvitel technikai eszközök használata


B Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái


B Az öltözékkel szemben támasztott követelmények


B Öltözködési stílusok, színek hatása


B A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai


C Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái


C Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai


B Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)


C Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei


B Költség kalkuláció részei


B Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma


C A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek


C A fogyasztóvédelmi intézményrendszer


C A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai


C A fogyasztói reklamációk intézésének módjai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1 Elemi szintű számítógéphasználat


2 ECDL 1. m. IT alapismeretek


2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Fejlődőképesség, önfejlesztés


Szervezőkészség


Társas kompetenciák:


Kommunikációs rugalmasság


Adekvát metakommunikáció


Kapcsolatteremtő készség


Udvariasság


Segítőkészség


Hatékony kérdezés készsége


Kezdeményezőkészség


Kapcsolatfenntartó készség


Meggyőzőkészség


Konszenzuskészség


Fogalmazókészség


Nyelvhelyesség


Módszerkompetenciák:


Nyitott hozzáállás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Információgyűjtés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1323-06 Fehérnemű-készítés


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Alsóruházati cikkeket készít (női alsó, férfi alsónadrág, kombiné, atléta)


Hálóruházati cikkeket készít (pizsama, hálóing, köntös)


Felsőruházati cikkeket készít (blúz, ing, szabadidőruha)


Javító szolgáltatást végez


Hasítékot, záródásokat, díszítőelemeket javít


Varrást javít és foltoz


Méretre igazít (bővít, szűkít, kitold, rövidít)


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Alsóruházati cikktechnológia


B Hálóruházati cikktechnológia


B Ing, blúz cikktechnológia


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége


4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége


3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége


5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége


4 Szegővarrógépek kezelési készsége


4 Speciális varrógépek kezelési készsége


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége


Személyes kompetenciák:


Döntésképesség


Pontosság


Önállóság


Felelősségtudat


Precizitás


Megbízhatóság


Tapintás


Látás


Szaglás


Kézügyesség


Társas kompetenciák:


Kompromisszumkészség


Határozottság


Kapcsolatfenntartó készség


Konszenzuskészség


Módszerkompetenciák:


Problémamegoldás, hibaelhárítás


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrzőképesség)


Hibakeresés (diagnosztizálás)


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1324-06 Munka- és védőruhák készítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Női és férfi munkaruházati és védőruházati termékeket készít


Munkaköpenyt készít


Kötényt készít


Munka nadrágot és kabátot készít


Overált készít


Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz)


Javító szolgáltatást végez


Hasítékot, záródásokat javít


Varrást javít és foltoz


Méretre igazít (bővít, szűkít, kitold, rövidít )


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre


B Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre


B Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek


B Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret


B Munkaköpeny cikktechnológia


B Kötény cikktechnológia


B Overál cikktechnológia


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége


4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége


3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége


5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége


4 Szegővarrógépek kezelési készsége


4 Speciális varrógépek kezelési készsége


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége


Személyes kompetenciák:


Döntésképesség


Pontosság


Önállóság


Felelősségtudat


Precizitás


Megbízhatóság


Tapintás


Látás


Szaglás


Kézügyesség


Társas kompetenciák:


Kompromisszumkészség


Határozottság


Kapcsolatfenntartó készség


Konszenzuskészség


Módszerkompetenciák:


Problémamegoldás, hibaelhárítás


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrző képesség)


Hibakeresés (diagnosztizálás)


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1325-06 Lakástextíliák készítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez


Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket


Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból


Másolja és kivágja a szabásmintát


Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket


Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció vagy mintadarab alapján


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Ágynemű cikktechnológia


B Asztalnemű cikktechnológia


B Függöny cikktechnológia


B Díszpárna cikktechnológia


B Ágytakaró cikktechnológia


B Konyhai textília cikktechnológia


B Háztartási törlő cikktechnológia


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége


4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége


3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége


5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége


4 Szegővarrógépek kezelési készsége


4 Speciális varrógépek kezelési készsége


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége


Személyes kompetenciák:


Döntésképesség


Pontosság


Önállóság


Felelősségtudat


Precizitás


Megbízhatóság


Tapintás


Látás


Szaglás


Kézügyesség


Társas kompetenciák:


Kompromisszumkészség


Határozottság


Kapcsolatfenntartó készség


Konszenzuskészség


Módszerkompetenciák:


Problémamegoldás, hibaelhárítás


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrző képesség)


Hibakeresés (diagnosztizálás)


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1326-06 Csecsemő- és gyermekruhák készítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Elkészíti a gyermek-felsőruházat speciális munkaműveleteit (csecsemőtől 12 éves korú leányok és


fiúk részére)


Szoknyát készít


Nadrágot készít


Blúzt készít


Inget készít


Mellényt készít


Overállt készít


Kabátot készít


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Csecsemő ruházat cikktechnológia


B Gyermekszoknya cikktechnológia


B Gyermeknadrág cikktechnológia


B Gyermekblúz cikktechnológia


B Gyermeking cikktechnológia


B Gyermekmellény cikktechnológia


B Gyermekoverall cikktechnológia


B Gyermekkabát cikktechnológia


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


3 Kézi varrás eszközei


4 Kézi szabászati eszközök


3 Gépi szabászat eszközei


5 Gyorsvarrógépek


4 Szegővarrógépek


4 Speciális varrógépek


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések


Személyes kompetenciák:


Döntésképesség


Pontosság


Önállóság


Felelősségtudat


Precizitás


Megbízhatóság


Tapintás


Látás


Szaglás


Kézügyesség


Társas kompetenciák:


Kompromisszumkészség


Határozottság


Kapcsolatfenntartó készség


Konszenzuskészség


Módszerkompetenciák:


Problémamegoldás, hibaelhárítás


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrző képesség)


Hibakeresés (diagnosztizálás)


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1327-06 Férfiruhák készítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Elkészíti a férfiruhák speciális munkaműveleteit


Nadrágot készít


Zakót készít


Mellényt készít


Átmeneti kabátot készít


Télikabátot készít


Sportöltözeteket készít


Alkalmi öltözékeket készít


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Férfiruhák speciális munkaműveletei


B Férfinadrág cikktechnológia


B Férfizakó cikktechnológia


B Férfimellény cikktechnológia


B Férfiing cikktechnológia


B Férfi átmeneti kabát cikktechnológia


B Férfitélikabát cikktechnológia


B Férfi sportöltözet cikktechnológia


B Férfi alkalmi ruha cikktechnológia


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


3 Kézi varrás eszközei


4 Kézi szabászati eszközök


3 Gépi szabászat eszközei


5 Gyorsvarrógépek


4 Szegővarrógépek


4 Speciális varrógépek


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések


Személyes kompetenciák:


Döntésképesség


Pontosság


Önállóság


Felelősségtudat


Precizitás


Megbízhatóság


Tapintás


Látás


Szaglás


Kézügyesség


Társas kompetenciák:


Kompromisszumkészség


Határozottság


Kapcsolatfenntartó készség


Konszenzuskészség


Módszerkompetenciák:


Problémamegoldás, hibaelhárítás


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrző képesség)


Hibakeresés (diagnosztizálás)


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1328-06 Női ruhák készítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit


Szoknyát készít


Blúzt készít


Nadrágot készít


Mellényt készít


Raglánujjú ruhát készít


Japánujjú ruhát készít


Kosztümkabátot készít


Kabátot készít


Elkészíti a ruhák díszítését


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B Női ruhák speciális munkaműveletei


B Női szoknya cikktechnológia


B Női blúz cikktechnológia


B Női nadrág cikktechnológia


B Női mellény cikktechnológia


B Női ruha cikktechnológia


B Női kosztüm cikktechnológia


B Női kabát cikktechnológia


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Szakmai ábrázolások készítése, értelmezése


5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése


5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése


3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége


4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége


3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége


5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége


4 Szegővarrógépek kezelési készsége


4 Speciális varrógépek kezelési készsége


4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége


Személyes kompetenciák:


Döntésképesség


Pontosság


Önállóság


Felelősségtudat


Precizitás


Megbízhatóság


Tapintás


Látás


Szaglás


Kézügyesség


Társas kompetenciák:


Kompromisszumkészség


Határozottság


Kapcsolatfenntartó készség


Konszenzuskészség


Módszerkompetenciák:


Problémamegoldás, hibaelhárítás


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenőrző képesség)


Hibakeresés (diagnosztizálás)


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű szakképesítéselágazás


szakmai követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


1321-06 Textiltermékek összeállítása


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


1323-06 Fehérnemű-készítés


1324-06 Munka- és védőruhák készítése


1325-06 Lakástextíliák készítése


1326-06 Csecsemő- és gyermek ruhák készítése


A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai


követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


1321-06 Textiltermékek összeállítása


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


1323-06 Fehérnemű-készítés


1324-06 Munka- és védőruhák készítése


1325-06 Lakástextíliák készítése


1327-06 Férfiruhák készítése


A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai


követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


1321-06 Textiltermékek összeállítása


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


1323-06 Fehérnemű-készítés


1324-06 Munka- és védőruhák készítése


1325-06 Lakástextíliák készítése


1328-06 Női ruhák készítése


A 33 542 05 0100 21 01 azonosító számú, Fehérnemű-készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai


követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


1323-06 Fehérnemű-készítés


A 33 542 05 0100 21 02 azonosító számú, Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai


követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


1325-06 Lakástextíliák készítése


A 33 542 05 0100 21 03 azonosító számú, Munkaruha- és védőruha-készítő megnevezésű részszakképesítés


szakmai követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


1324-06 Munka- és védőruhák készítése


A 33 542 05 0100 21 04 azonosító számú, Textiltermék-összeállító megnevezésű részszakképesítés szakmai


követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1321-06 Textiltermékek összeállítása


V.


VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK


1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Modulzáró vizsga eredményes letétele


Iskolai rendszerű szakképzés esetén:


Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes


letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára


bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga


2. A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak bemutatása


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a könnyűiparban


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


írásbeli


Időtartama: 60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 50%


2. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Szerkesztés, modellezés


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


írásbeli


Időtartama: 60 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Műszaki leírás, technológiai tervezés


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


írásbeli


Időtartama: 30 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 50%


2. feladat 50%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1321-06 Textiltermékek összeállítása


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Termék összeállítás szabott alkatrészekből


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 180 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 100%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Kommunikációs ismeretek: választott termék marketingjének meghatározása, bemutatása


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 15 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Öltözékek és anyagok a könnyűiparban: választott termék használati jellemzőinek ismertetése


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Gazdálkodási ismeretek: adott termékhez árajánlat, megrendelő, számla készítés


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


írásbeli


Időtartama: 30 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 30%


2. feladat 30%


3. feladat 40%


5. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1323-06 Fehérnemű-készítés


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Méretes termék készítése: fehérnemű-készítés


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gyakorlati feladathoz kapcsolódó gyártástechnológia


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 80%


2. feladat 20%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1324-06 Munka- és védőruhák készítése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Méretes termék készítése: Munka- vagy védőruha készítés


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gyakorlati feladathoz kapcsolódó gyártástechnológia


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 80%


2. feladat 20%


7. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1325-06 Lakástextíliák készítése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Méretes termék készítése: lakástextil készítés


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gyakorlati feladathoz kapcsolódó gyártástechnológia


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 80%


2. feladat 20%


8. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1326-06 Csecsemő- és gyermekruhák készítése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Méretes gyermekruházathoz szabásminta szerkesztés és műszaki leírás készítés (megjegyzés: a tanuló


szabadon választ terméket és a feladatot a tanév utolsó napjáig elkészíti)


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


írásbeli


Időtartama: 90 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Első próbára összeállított termék befejezése


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 240 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Csecsemő- és gyermekruhák cikktechnológiája


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 20%


2. feladat 60%


3. feladat 20%


9. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1327-06 Férfiruhák készítése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Méretes férfiruházathoz szabásminta-szerkesztés és műszaki leírás készítés (megjegyzés: a tanuló


szabadon választ terméket és a feladatot a tanév utolsó napjáig elkészíti)


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


írásbeli


Időtartama: 90 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Első próbára összeállított termék befejezése


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 240 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Férfiruhák cikktechnológiája


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 20%


2. feladat 60%


3. feladat 20%


10. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1328-06 Női ruhák készítése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Méretes női ruházathoz szabásminta-szerkesztés és műszaki leírás készítés (megjegyzés: a tanuló


szabadon választ terméket és a feladatot a tanév utolsó napjáig elkészíti)


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


írásbeli


Időtartama: 90 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Első próbára összeállított termék befejezése


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


gyakorlati


Időtartama: 240 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Női ruhák cikktechnológiája


A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:


szóbeli


Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 20%


2. feladat 60%


3. feladat 20%


3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:


A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű szakképesítéselágazáshoz


rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 5


2. vizsgarész: 5


3. vizsgarész: 15


4. vizsgarész: 5


5. vizsgarész: 10


6. vizsgarész: 10


7. vizsgarész: 10


8. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfiszabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 5


2. vizsgarész: 5


3. vizsgarész: 15


4. vizsgarész: 5


5. vizsgarész: 10


6. vizsgarész: 10


7. vizsgarész: 10


9. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 5


2. vizsgarész: 5


3. vizsgarész: 15


4. vizsgarész: 5


5. vizsgarész: 10


6. vizsgarész: 10


7. vizsgarész: 10


10. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0100 21 01 azonosító számú, Fehérnemű-készítő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 10


2. vizsgarész: 10


4. vizsgarész: 10


5. vizsgarész: 70


A 33 542 05 0100 21 02 azonosító számú, Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 10


2. vizsgarész: 10


4. vizsgarész: 10


7. vizsgarész: 70


A 33 542 05 0100 21 03 azonosító számú, Munkaruha- és védőruha-készítő megnevezésű részszakképesítéshez


rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 10


2. vizsgarész: 10


4. vizsgarész: 10


6. vizsgarész: 70


A 33 542 05 0100 21 04 azonosító számú, Textiltermék-összeállító megnevezésű részszakképesítéshez rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 20


3. vizsgarész: 80


A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű szakképesítéselágazáshoz


rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21


01 azonosító számú, Fehérnemű-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


6. vizsgarész: 20


7. vizsgarész: 20


8. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfi szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 01 azonosító számú,


Fehérnemű-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


6. vizsgarész: 20


7. vizsgarész: 20


9. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó szakképesítés-megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz


rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 01 azonosító


számú, Fehérnemű-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


6. vizsgarész: 20


7. vizsgarész: 20


10. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű szakképesítéselágazáshoz


rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21


02 azonosító számú, Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 20


6. vizsgarész: 20


8. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfi szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 02 azonosító számú,


Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 20


6. vizsgarész: 20


9. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 02 azonosító számú,


Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 20


6. vizsgarész: 20


10. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű szakképesítéselágazáshoz


rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21


03 azonosító számú, Munkaruha- és védőruha-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 20


7. vizsgarész: 20


8. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfi szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 03 azonosító számú,


Munkaruha- és védőruha-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 20


7. vizsgarész: 20


9. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 03 azonosító számú,


Munkaruha- és védőruha-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


3. vizsgarész: 20


5. vizsgarész: 20


7. vizsgarész: 20


10. vizsgarész: 40


A 33 542 05 0010 33 01 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekruha-készítő megnevezésű szakképesítéselágazáshoz


rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21


04 azonosító számú, Textiltermék-összeállító megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


2. vizsgarész: 5


4. vizsgarész: 15


5. vizsgarész: 15


6. vizsgarész: 15


7. vizsgarész: 15


8. vizsgarész: 35


A 33 542 05 0010 33 02 azonosító számú, Férfi szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 04 azonosító számú,


Textiltermék-összeállító megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik


2. vizsgarész: 5


4. vizsgarész: 15


5. vizsgarész: 15


6. vizsgarész: 15


7. vizsgarész: 15


9. vizsgarész: 35


A 33 542 05 0010 33 03 azonosító számú, Női szabó megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt


vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 05 0100 21 04 azonosító számú,


Textiltermék-összeállító megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik


2. vizsgarész: 5


4. vizsgarész: 15


5. vizsgarész: 15


6. vizsgarész: 15


7. vizsgarész: 15


10. vizsgarész: 35


4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei


Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


EGYEBEK


Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 80 óra a második tanévet


követően 120 óra

Könnyűipari szakmacsoport

Szakmacsoportos alapozó ismertek

Ruhaipari technikus


TERVEZET

SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE

		Tantárgy

		9. évf.


(36)

		10. évf. (36)

		11. évf. (36)

		12. évf. (32)

		Össz óraszám 

		Össz óraszám

		Tantárgy

		13. évf.


(36)

		14. évf.


(32)

		Vizsga-rész



		Könnyűipari gyártmányelőkészítés-szerkesztés-modellezés

		1

		1

		1

		1

		4

		140

		Munka-, tűz- és környezetvédelem

		1,5

		1

		1-vr. í  



		Könnyűipari gyártásszervezés

		

		

		1

		1

		2

		68

		Minőségbiztosítás a könnyűiparban

		3

		3

		1-vr. sz   3.vr. í+gy



		Könnyűipari  minőségbiztosítás-munkavédelem

		

		

		0,5

		0,5

		1

		34

		Szerkesztés-modellezés szabászati gyakorlat

		4

		5

		2.vr í+gy



		Ruhaipari gépismeretek

		

		

		

		

		

		

		Gyártástechnológia elméleti és gyakorlati ismeretek

		6

		6

		11.vr gy


13.vr.í+sz



		Gyártástechnológia  elméleti és gyakorlati ismeretek

		4

		4

		5,5

		5,5

		19

		662

		Anyag- és áruismeret

		3

		3

		4.vr gy



		Könnyűiparban alkalmazott anyagok

		1

		1

		1

		1

		4

		140

		Gyártásszervezés

		4

		4

		5.vr  gy+sz 12.vr. gy



		Öltözködéskultúra

		

		

		1

		1

		2

		68

		Ruhaipari gépismeretek

		2

		2

		



		

		

		

		

		

		

		

		Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban

		2

		1

		6. vr. gy+í



		

		

		

		

		

		

		

		Öltözködéskultúra

		2

		2

		Kip.alap-ism –re jav.



		

		

		

		

		

		

		

		Szakmai idegen nyelv

		2

		2

		



		

		

		

		

		

		

		

		Vállalkozási ismeretek

		

		2

		



		Szakmai alapozó ismeretek

		6

		6

		10

		10

		32

		1112

		Évi össz óraszám

		1062

		992

		





Különbözet 142 óra (2203-(1062+992)) amely a 14. évfolyam óráinál kerül felhasználásra, A vizsgarészek súlyozásával.


SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA

9. évfolyam

		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek

		 72 óra



		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

		 144 óra



		 Elmélet és gyakorlat

		 216 óra





10. évfolyam

		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek

		 72 óra



		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

		 144 óra



		 Elmélet és gyakorlat

		 216 óra





11. évfolyam

		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek

		 162 óra



		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

		 198 óra



		 Elmélet és gyakorlat

		 360 óra





12. évfolyam

		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek

		 160 óra



		 Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

		 160 óra



		 Elmélet és gyakorlat

		 320 óra





KÖNNYŰIPARI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK
9-12. évfolyam

Célok és feladatok


A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.


A Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése és a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése.


A könnyűipar sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakmacsoport, illetve a szakmacsoporthoz tartozó, választott szakma iránt.


Bizonyítsa be a tanulók számára az iparág gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét. Mutassa be a választott szakirány szépségeit, termékeit, a tevékenységi körét, segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.


Fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét, a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására.


Alakítsa ki a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét.


Neveljen a szakmai tevékenységekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatban tudatos, felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét.


A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek tanításának célja a pályaválasztási szándék szerinti szakma alapozó ismereteinek elsajátítása.


Fejlesztési követelmények


A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen a gondolkodás, az önálló ismeretszerzés és alkalmazás képessége, az aktivitás és a kreativitás.


Fejlődjön a tanulók érzékelése, szépérzéke, vizuális kultúrája, a szóbeli, az írásos és a képi kommunikációs képessége, a szakmán túlmutató általános műveltsége.


Szokjanak hozzá a számítástechnikai eszközök használatához, az önálló szakmai tevékenységekhez.


Fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, szakmai tanulásuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes használatára, írásos és rajzi munkáikban az igényes külalakra, a pontosságra.


Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás képessége, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.


A tevékenység végzése során erősödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének tisztelete.


A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat, a szakmai tanulás révén is erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődésük.


A tanulók lássák meg a technika, a szakma és a termékek mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természet- és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást.


A fejlesztési követelményeket a választandó könnyűipari szakirány(ok)nak megfelelően az iskola a helyi tantervében kiegészíti.


9. évfolyam

Évi óraszám: 216 óra

		Témakörök

		 Tartalmak



		Könnyűipari gyártmányelőkészítés- szerkesztés - modellezés

		Szerkesztés-modellezés 1299-06

Női és férfi méretek, mérettáblázatok, testalkattípusok fajtáinak és jellemzőinek ismerete.


Női alapszerkesztési, modellezési és szabásminta készítési folyamatának és összefüggéseinek ismerete.


Egyenes vonalvezetésű, bővített, hajtásokkal, hasítékokkal, szabásvonalakkal díszített szoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben.






		Gyártástechnológia elméleti és gyakorlati ismeretek

		Varrásalapozás

Technikai-technológiai alapismeretek 1312-06


A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete.


A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete


A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások fajtáinak és elkészítésének ismerete.


A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak ismerete. A ruhaipari ábrák értelmezése. Ruhaipari ábrázolási módok ismerete és alkalmazása. A varrások alaki és méretjellemzőinek ismerete és felhasználási területe. Varrások, varratok, öltések csoportosítása, felhasználása.


Technológiai alapgyakorlatok 1312-06


A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása.


A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások elkészítése a minőségi előírások figyelembevételével. 


A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak szakszerű használata

A ruhaipari ábrák ismerete, értelmezése, alkalmazása.

Alkatrészek készítésének ismerete 1312-06


Lépéshasítékok, lépéshajtások, övpántok, húzózárak, készítésének ismerete. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák értelmezése.


Alkatrészek készítésének gyakorlata 1312-06


Lépéshasítékok, lépéshajtások, övpántok, húzózárak, készítése. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák ismerete és az abban foglaltak alkalmazása.


Szoknyák készítésének ismerete

Egyenes vonalvezetésű, bő vonalvezetésű szoknya készítésének ismerete, műveleti sorrend meghatározása.


Szoknya készítésének gyakorlata 1312-06


Saját méretre szoknya készítése. Szabásminta alapján a szoknya felfektetési rajz készítése, szabása és összevarrása.



		Könnyűiparban alkalmazott anyagok

		Szálasanyagok 1305-06

Természetes és vegyiszálak öltözködésfiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai.


Szálfelismerési módok.


Fonalfajták jellegzetességei, felhasználási lehetőségeik. Díszítő- és varrócérnák jellemzése. Terjedelmesített fonalak.


Kelmék 1305-06

Alapkötésű és mintázott szövetek készítése és jellegzetességeik. A legismertebb szövetek jellemzése.


Vetülékrendszerű kötött kelmék tulajdonságai. Láncrendszerű hurkolt kelmék jellemzői


Nemszőtt textíliák fajtái, jellemzése és felhasználása.





10. évfolyam

Évi óraszám: 216 óra


Belépő tevékenységformák


A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek:

- Könnyűipari technológia

- Könnyűipari gyártmány-előkészítés - szakrajz

		Témakörök

		 Tartalmak



		Könnyűipari gyártmányelőkészítés- szerkesztés - modellezés

		Szerkesztés-modellezés 1299-06

Női nadrágok, nadrágszoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben.


Bevarrott ujjú női ruha, ruhaderék, ruhaujj szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben.






		Gyártástechnológia elméleti és gyakorlati ismeretek

		Alkatrészek készítésének ismerete 1312-06


Nadrág kisalkatrészek, hajtások, nadrágzsebek, övpántok, húzózárak készítésének ismerete. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák értelmezése.


Alkatrészek készítésének gyakorlata 1312-06


Nadrág kisalkatrészek, hajtások, nadrágzsebek, övpántok, húzózárak, készítése. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák ismerete és az abban foglaltak alkalmazása.


Női nadrágok készítésének ismerete1312-06

Különböző nadrágformák készítésének ismerete, műveleti sorrend meghatározása.


Női nadrág készítésének gyakorlata 1312-06


Saját méretre nadrág készítése. Szabásminta alapján a nadrág felfektetési rajz készítése, szabása és összevarrása.






		Könnyűiparban alkalmazott anyagok

		Szálasanyagok és textíliák minősége 1088-06


Szálasanyagok jellemzői. 


Fonalak és cérnák fajtái. 


Szövetek, kötött kelmék és nemszőtt kelmék jellegzetességei, felhasználási területük. 

Bőrök és szőrmék 1305-06

A bőr felépítése, minőség szerinti felosztása. A bőrfajták fiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai.


Szőrmefajták jellemzői, feldolgozásuk.





11. évfolyam

Évi óraszám: 360 óra


Belépő tevékenységformák


Öltözködéskultúra:

A divat fogalmának, jelentőségének, szerepének, területeinek megismerése.


A művészettörténet, a magyar népművészet és az öltözködéstörténet főbb szakaszainak, valamint az öltözködéskultúra fejlődésének, alakulásának jellemzése az őskortól napjainkig.


A könnyűiparban alkalmazott anyagok:

Az anyagok felismerése, rendszerezése minták, tárgyak, leírások, képi, nyomtatott és elektronikus források alapján.


Az anyagokkal kapcsolatos alapfogalmak szakszerű meghatározása, a nyersanyagok és kellékanyagok feldolgozhatósági és viselési tulajdonságainak jellemzése.


A választandó könnyűipari szakirányoknak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek:

- Könnyűipari technológia

- Könnyűipari gyártmány-előkészítés - szakrajz

		Témakörök

		 Tartalmak



		Könnyűipari gyártmányelőkészítés- szerkesztés - modellezés

		Szerkesztés-modellezés 1299-06

Mellformázó-varrásos és mellformázó-varrás nélküli blúzok, gallérok, zsebek, kézelők, szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben.






		Gyártástechnológia elméleti és gyakorlati ismeretek

		Alkatrészek készítésének ismerete 1312-06


Elejeszél készítések, nyakkör eldolgozások, ujj hasítékok, kézelők és gallérok készítésének ismerete. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák értelmezése.


Alkatrészek készítésének gyakorlata 1312-06


Elejeszél készítések, nyakkör eldolgozások, ujj hasítékok, kézelők és gallérok, készítése. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák ismerete és az abban foglaltak alkalmazása.


Női blúzok készítésének ismerete 1312-06

Különböző blúzok készítésének ismerete, műveleti sorrend meghatározása.


Női blúzok készítésének gyakorlata 1312-06


Saját méretre női blúz készítése. Szabásminta alapján a blúz felfektetési rajz készítése, szabása és összevarrása



		Könnyűiparban alkalmazott anyagok

		Műbőrök, műszőrmék 1305-06

A műbőrök változatai, tulajdonságaik és felhasználásuk


A műszőrmék előállítási módja, feldolgozási lehetősége.


Bőrök és műbőrök minősége 1088-06


Bőrfajták jellemzői. 


Műbőrök jellegzetességei. 


Ragasztók rendszerezése. 


Kellékek, segédanyagok


Cipőipari talpanyagok

Cipőipari talp anyagai és jellemzői



		Könnyűipari gyártásszervezés

		Könnyűipari gyártás szervezésének általános ismeretei

Szervezési alapismeretek.


Könnyűipari termékek gyártási folyamata.


Gyártás-előkészítés

Gyártás-előkészítés területei


Munkahelyszervezés 1306-06

Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése.


Ésszerű munkahely kialakítás és eszközelhelyezés



		Könnyűipari minőségbiztosítás - munkavédelem

		 Munkavédelem 1088-06

A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás.


Foglalkozási ártalmak a könnyűiparban

Munkáltató munkavédelmi feladatai. 


Munkavállaló kötelmei és jogai. 


Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 


A munkavédelmi képviselő szerepe.






		Öltözködéskultúra

		Divatismeret

A divat fogalma, jelentősége a kulturált öltözködés kialakulásában


A szak- és divatlapok szerepe a divat alakulásában

A divattervezés fogalma, a divattervezők feladatai

A divattrend fogalma, szerepe, jelentősége

Viselettörténet

Az öltözet kialakulása

Az öltözködéstörténet főbb szakaszai







A továbbhaladás feltételei


Öltözködéskultúra:

A tanulók ismerjék a divat fogalmát, jelentőségét, szerepét a kulturált öltözködés kialakulásában.


Mutassák be a viselettörténet legfontosabb szakaszainak jellemzőit.


Ismerjék fel az egyes korok művészetének alapvető jegyeit.


Szakszerűen használják a divattörténet leggyakrabban előforduló szakkifejezéseit.


Ismerjék a magyar népművészet legfontosabb sajátosságait.


Ismerjék fel a legjelentősebb tájjellegű magyar népviselet jellemzőit.


Mutassák be a magyar népművészet hatását a mai kor viseletére.


A könnyűiparban alkalmazott anyagok:

A tanulók tudják alkalmazni a könnyűipari anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat.


Ismerjék fel és szempontok szerint megfelelően rendszerezzék a textilipar nyersanyagait.


Ismertessék a különféle nyersanyagok jellemzőit, különös tekintettel a feldolgozhatóságra és a viselési tulajdonságokra.


Helyesen rendeljenek össze leírásokat, képeket, információkat a különféle nyersanyagok gyártásáról.


Tudják ismertetni a könnyűiparban alkalmazott legjellemzőbb ragasztási kötéseket.


Tudják ismertetni a leggyakrabban alkalmazott kellékanyagok feldolgozhatósági tulajdonságait.


12. évfolyam

Évi óraszám: 320 óra 


Belépő tevékenységformák


Öltözködéskultúra:

A divattervezés fogalmának, a tervezők szerepének megismerése a kollekciók tervezésében és összeállításában.


A divattrendek fogalmának, szerepének, jelentőségének, alkalmazási területeinek meghatározása, a mindenkori divat értékelése.


A könnyűiparban alkalmazott anyagok:

A textíliák, bőrök, szőrmék bemutatása minták, tárgyak, leírások alapján, gyártási elvük megismerése, valamint a különféle anyagok csoportosítása szerkezetük és felhasználási területük alapján.


A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat) megfelelő alapozó ismeretek:

- Könnyűipari technológia

- Könnyűipari gyártmány-előkészítés - szakrajz

		Témakörök

		 Tartalmak



		Könnyűipari gyártmányelőkészítés- szerkesztés - modellezés

		Szerkesztés-modellezés 1299-06

Bevarrott-, japán-, raglánujjú női ruhák, ruhaderekak, ruhaujjak szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben.


Egysoros gombolású karcsúsított kosztümkabát, szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben.



		Gyártástechnológia elméleti és gyakorlati ismeretek

		Alkatrészek készítésének ismerete 1312-06


Zsebek, gallérok, kétvarrásos ujj készítésének ismerete. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák értelmezése.


Alkatrészek készítésének gyakorlata 1312-06


Zsebek, gallérok, kétvarrásos ujj készítése. Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák ismerete és az abban foglaltak alkalmazása.


Kosztümkabát készítésének ismerete 1312-06

Kosztümkabát kidolgozás technológiák ismerete, műveleti sorrend meghatározása.


Béleletlen kosztümkabát készítésének gyakorlata 1312-06


Saját méretre béleletlen kosztümkabát készítése. Szabásminta alapján a kosztümkabát felfektetési rajz készítése, szabása és összevarrása.



		Könnyűiparban alkalmazott anyagok

		Segédanyagok 1305-06

Alaktartást, formázást javító betétek, közbélések jellemzői. A bélésanyagokkal szembeni elvárások, változataik.

Kellékek, kiegészítők rendszerezése. Szalagok, paszományok, gombok, húzózárak, kapcsok és csatok.

Ragasztók fajtái, alkalmazási lehetőségek.



		Könnyűipari gyártásszervezés

		Anyagtovábbítás 1306-06

Üzemrészek és munkahelyek közötti anyagtovábbítás. A könnyűiparban alkalmazott szállítóeszközök és továbbítási módok.

Folyamatszervezés. Útvonal-terv. Agregálás


Gyártás-programozás 1306-06

Napi- és hosszabbtávú feladatok. Termelési kapacitás és átbocsájtóképesség számítása.


Létszámigény, eszköz és gépszükséglet meghatározása


Munkaidőszükséglet, határidők megállapítása



		Könnyűipari minőségbiztosítás - munkavédelem

		Minőség-ellenőrzés 108806


A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. 


Szabványosítás.


Teljeskörű minőség szabályozás.


Minőségbiztosítási dokumentumok 1088-06

MSZ EN ISO 9001 szabvány. 


Minőségi kézikönyv. 






		Öltözködéskultúra

		Viselettörténet

Az öltözködéstörténet főbb szakaszai

Népművészet


A magyar népművészet tájegységei


Az alföldi, a dunántúli, a felföldi és az erdélyi viseletek jellemzői.

Öltözékek ismerete 1299-06


A ruházattal szemben támasztott követelmények ok-okozati ismerete. 


A női és férfi öltözékek fajtáinak és formaváltozatainak ismerete. 


A jellemző stílusirányzatok, stílusjegyek ismerete.

A textíliák és kellékek színének, mintájának, felületének öltözékformáló hatásainak az ismerete.





A továbbhaladás feltételei


Öltözködéskultúra:

A tanulók mutassák be a divattervezés fogalmát, feladatait, a leghíresebb divattervezőket.


Tudják meghatározni a divattrendek fogalmát, szerepét, jelentőségét, alkalmazási területeit, az aktuális divatirányzat jellemzőit.


Állítsanak össze és élőszóval is kísérve, mutassanak be a helyzethez, a funkcióhoz, a viselőhöz illeszkedő öltözeteket.


A könnyűiparban alkalmazott anyagok:

A tanulók tárgyak, anyagminták alapján ismerjék fel és mutassák be a könnyűipar meghatározó fontosságú anyagait, rendeljék össze leírásukkal, adott gyártási technológiákkal, feldolgozhatósági tulajdonságaikkal.


Ismerjék a szövetgyártás elvét, és tudják ábrázolni a különféle alapkötésű szövetek szerkezetét négyzethálós módszerrel.


Ismerjék a könnyűiparban alkalmazott legjellemzőbb anyagok feldolgozását befolyásoló tényezőket.


Tudják ismertetni a bőrgyártás folyamatának lényeges elemeit, a bőrök kikészítő műveleteinek fajtáit és ezek környezeti hatását.


Az 54 542 01 0010 54 02 azonosító számú, Ruhaipari technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek (Felnőttképzés 2 éves)

		A tananyagegység



		sorszáma

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elméletigé-nyes gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		27

		219/1.0/1088-06

		Munka-, tűz-és környezetvédelem

		27

		9

		0

		36



		28

		219/2.0/1088-06

		Minőségbiztosítás

		54

		18

		0

		72



		29

		219/1.0/1299-06

		Gyártmányfejlesztés

		18

		0

		0

		18



		30

		219/2.0/1299-06

		Gyártáselőkészítés

		204

		0

		18

		222



		31

		219/1.0/1304-06

		A minőségügy logikája

		24

		0

		0

		24



		32

		219/2.0/1304-06

		A minőség létrehozásának módszerei

		34

		18

		0

		52



		33

		219/1.0/1305-06

		Anyagjellemzők

		54

		0

		0

		54



		34

		219/2.0/1305-06

		Anyagvizsgálatok

		0

		18

		0

		18



		35

		219/1.0/1306-06

		Termeléselőkészítés

		40

		0

		0

		40



		36

		219/2.0/1306-06

		Folyamatszervezés

		18

		36

		0

		54



		37

		219/3.0/1306-06

		Kapcsolattartás

		9

		0

		0

		9



		38

		219/4.0/1306-06

		Felügyelet

		18

		0

		0

		18



		39

		219/1.0/1307-06

		Termékfejlesztés és szerkesztés

		8

		18

		0

		26



		40

		219/2.0/1307-06

		Termeléstervezés és ellenőrzés

		36

		0

		0

		36



		41

		219/3.0/1307-06

		Gyártás

		36

		0

		0

		36



		42

		219/4.0/1307-06

		Adminisztráció és tájékoztatás

		9

		9

		0

		18



		43

		219/1.0/1312-06

		Varrásalapozás

		16

		0

		20

		36



		44

		219/2.0/1312-06

		Alkatrészek készítése

		16

		0

		32

		48



		45

		219/3.0/1312-06

		Ruházati termékek készítése

		0

		0

		101

		101



		46

		219/1.0/1313-06

		Szakmai számítások

		9

		0

		0

		9



		47

		219/2.0/1313-06

		Nyersáruraktározás

		9

		0

		0

		9



		48

		219/3.0/1313-06

		Szabászatszervezés

		36

		0

		0

		36



		49

		219/1.0/1314-06

		Gyártástechnológia

		     144

		0

		0

		144



		50

		219/2.0/1314-06

		Gyártásszervezés

		14

		0

		0

		14



		Mindösszesen óra:

		833

		126

		171

		1130





Az 54 542 01 0010 54 02 azonosító számú, Ruhaipari technikus megnevezésű elágazás


szakmai követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


1299-06 Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban


1304-06 Minőségbiztosítás a könnyűiparban
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Az 54 542 01 0010 54 02 azonosító számú, Ruhaipari technikus megnevezésű elágazás


szakmai követelménymoduljainak


azonosítója megnevezése


1305-06 Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták


1306-06 Termelésirányítás a könnyűiparban


1307-06 Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban


1312-06 Ruhaipari mintadarab készítés


1313-06 Szabás előkészítés


1314-06 Varrodai gyártástechnológia és gyártásszervezés


szakmai követelménymodulok felsorolása:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét


Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket


Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat


Biztonságosan használja a kéziszerszámokat


Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen


Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat


Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait


Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket


Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági, környezetvédelmi és


tűzvédelmi szabályok betartásával


Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat


A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt


Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét


Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát


Azonosítóval látja el a terméket


Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget


Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások MV.


C Gépek biztonságtechnikája MV:


C Védőeszközök fajtái MV.


B Tűzoltó készülékek működése MV:


D Hulladékkezelési előírások MV


D Vegyianyagok tárolási, alkalmazási szabályai MV


E Légtechnikai berendezések fajtái, működése MV


D Anyagmozgatás és tárolás előírásai GT


D Alapanyagok fajtái, jellemzői AI


C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei MB


C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége MB


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése


2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


4 Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése


4 Tűzoltó készülékek használata


3 Elemi számolási készség


5 Védőeszközök használata
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3 Íráskészség, nyomtatványok kitöltése


4 Egyszerű mérőeszközök használata


Személyes kompetenciák:


Megbízhatóság


Felelősségtudat


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Segítőkészség


Módszerkompetenciák:


Helyzetfelismerés


Körültekintés, elővigyázatosság


Ellenőrző képesség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1299-06 Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


A termékre vonatkozó információkat gyűjt (anyag, kellék, fazon, technológia,


méret, testalkat, gép)


Elkészíti a középméretű alapmintát


Kimodellezi az alkatrészeket


Elkészíti a szabásmintát


Kiszabja a mintadarabot


Korrigálja a megvarrt mintadarab hibáit


Műszaki rajzsorozatot készít


Sablonokat készít


Műszaki leírást készít


Felfektetési rajzot készít


Minőségellenőrzést végez


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


B A textíliák fajtái, általános tulajdonságai AI


A A textilfajták feldolgozhatósági jellemzői AI


B Ruházati kellékek fajtái, tulajdonságai AI


B Ragasztóanyagok, ragasztóbevonatos közbélések fajtái és tulajdonságai AI


C A ruházattal szemben támasztott követelmények 


B Az öltözékek fajtái, formaváltozatai SZR


A Stílusirányzatok SZR


A Színek, minták hatásai SZR


A Grafikai programok, eszközök SZR


C Méretek és mérettáblázatok fajtái, jellemzői SZR


B Testalkattípusok fajtái, jellemzői SZR


A Alapszerkesztések SZR


A Modellezés SZR


B Szabásminta kialakítása SZR
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A Szerkesztő-modellező programok, eszközök


A Műszaki rajzsorozat készítésének menete


B Szabásminták fajtái, készítése és felhasználási területei


B A műszaki leírás tartalma SZI


A A felfektetés módjai, szempontjai SZI


B A felfektetés munkafolyamata SZI


A Gyártáselőkészítő programok, gépek, eszközök SZI


B A dokumentációk fajtái SZI


B A dokumentálás módjai SZI


C A minőségellenőrzés területei MB


B A minőségellenőrzés módjai MB


A szint megjelölésével a szakmai készségek: INFORMATIKA


2 ECDL 1. m. Információtechnológiai alapismeretek


2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


3 ECDL CAD


5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


5 Szakmai nyelvű beszédkészség


5 Szakmai méretszámok értelmezése


5 Modellrajz olvasása, értelmezése


5 Gyártmányrajz, alkatrészrajz készítése


4 Piktogramok értelmezése


4 Elemi számolási készség


3 Szerkesztéshez-modellezéshez-gyártáselőkészítéshez szükséges eszközök


használata


Személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Önállóság


Precizitás


Döntésképesség


Társas kompetenciák:


Kezdeményezőkészség


Visszacsatolási készség


Tömör fogalmazás készsége


Módszerkompetenciák:


Logikus gondolkodás


Ismeretek helyén való alkalmazása


Figyelemösszpontosítás


Áttekintőképesség


Kontroll (ellenőrzőképesség)


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1304-06 Minőségbiztosítás a könnyűiparban


A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:


Ellenőrzési utasítást dolgoz ki


Előírja a mintavétel rendjét


Mérési pontokat határoz meg


Mérőeszközöket választ ki


Tűréshatárokat állapít meg


Ellenőrzési sorrendet ír elő


Kialakítja az osztálybasorolás szempontrendszerét


Gyártást és kiszállítást ellenőriz


Reprezentatív mintákat választ ki


Ellenőrző méréseket végez


Termékmintához hasonlít


Jelöli a hiba helyét


Hibát javíttat


Ellenőrzi a technológiai fegyelmet


Jelzi a technológia hiányosságait a termelésirányítónak


Javaslatot tesz selejtezésre


Tanúsítvány, kezelési útmutató és termékismertető elhelyezését ellenőrzi


Adjusztálást, csomagolást és mennyiséget ellenőriz


Dokumentálja a minőségi adatokat


Információt cserél


Vásárlói észrevételeket gyűjt


Reklamációkat kivizsgál


Javaslatot tesz a hibák megszüntetésére


Segíti a gyártmányfejlesztést


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS


B Minőségügyi alapfogalmak


B Minőségügy célrendszere


B Minőségellenőrzési fogalmak


B Minőségbiztosítással kapcsolatos fogalmak


B Szabványrendszerek felépítése


C Vevői igények lebontásának módszerei


C Folyamat-tervezés szempontjai


B Termék ellenőrzési módszerek


B Statisztikai módszerek


B Mérések és vizsgálatok előírásai


B Minőségtanúsítás előírásai


C Probléma megoldási technikák jellemzői


C Vevői elégedettség méréslehetőségei


C Minőségi mutatórendszer


B Minőségügyi rendszer dokumentumai


C Erőforrás-fejlesztési módok


C Minőségszabályozási módszerek


B Laboratóriumi vizsgálati módszerek


A Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei


A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


3 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Elemi számolási készség


4 Mennyiségérzék


3 Mérő műszerek használata


4 "Kezelési" jelképek értelmezése


Személyes kompetenciák:


Megbízhatóság


Felelősségtudat


Látás


Társas kompetenciák:


Határozottság


Meggyőző készség


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Kontroll (ellenőrzőképesség)


Általános tanulóképesség


Problémaelemzés, -feltárás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1305-06 Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Elemzi a minta, vagy mintadarab alapanyag-összetételét


Megállapítja a fonal vagy cérna előállítási módját és minőségét


Megállapítja a szövet vagy kelme előállítási módját és minőségét


Vizsgálja a bőrök, műbőrök és szőrmék minőségét


Megállapítja a varrócérna, ragasztó jellemzőit


Dokumentálja a vizsgálati eredményeket


Adatokat szolgáltat a gyártmánytervezéshez és a minőségbiztosításhoz


Előírja a nyersanyag-összetételt, feldolgozási módot


Kiválasztja a megfelelő lapkelmét, bőrt, szőrmét és kelléket


Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát


Kiválasztja a megfelelő összeerősítő módokat (ragasztás, varrás)


Kiszámolja az anyag és kellékszükségletet


Megadja az anyagok százalékos összetételét


Kezelési útmutatót készít a felhasznált alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek


ismeretében


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  ANYAGISMERET


B Szálasanyagok tulajdonságai AI


B Szálasanyagok felhasználási területei AI
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B Nyersbőrök tulajdonságai AI


B Bőrök felhasználási területei


C Szőrmék jellemzői


C Szőrmék felhasználási területei


B Laboratóriumi vizsgálati módszerek


B Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői


B Kelmék fajtái és tulajdonságaik


B Bőrök fajtái és jellegzetességeik


B Műbőrök fajtái és jellemzőik


B Műszőrmék változatai és felhasználási területei


A Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei


A Kezelési útmutató jelképrendszere


C Kémiai vegyületek rendszere


B Vegyszerek alkalmazásának előírásai


B Segédanyagok fajtái és alkalmazásának lehetőségei


B Ragasztók fajtái és alkalmazási területei


B Kellékek fajtái és jellemzői


A szint megjelölésével a szakmai készségek:  MÉRÉSEK


3 Mérő műszerek használata


4 Elemi számolási készség


4 Mennyiségérzék


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


3 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 "Kezelési" jelképek értelmezése


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Megbízhatóság


Felelősségtudat


Látás


Társas kompetenciák:


Határozottság


Meggyőző készség


Konfliktusmegoldó készség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Kontroll (ellenőrzőképesség)


Általános tanulóképesség


Problémaelemzés, -feltárás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1306-06 Termelésirányítás a könnyűiparban


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Biztosítja a feltételeket
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Személyzetet igényel a feladathoz


Alapanyagot vételez


Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét


Megszervezi a beosztottak munkáját


Figyelemmel kíséri a gépek, eszközök állapotát


Felügyeli a termelési folyamatot


Kooperál, kapcsolatot tart a kapcsolódó termelőegységekkel


Összehangolja a termelt mennyiségeket


Információt cserél a minőségellenőrökkel


Szükség szerint korrigál


Érvényesíti a biztonságtechnikai szabályokat


Felügyeli a munkaterület rendjét és tisztaságát


Betartatja a környezetvédelmi előírásokat


Ügyel a tűzmegelőzési szabályok betartására


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C Szervezési módszerek  MENEDZSMENT


B Kommunikációs formák


C Vezetési stílusok


C Személyes adottságok felismerési lehetőségei


C Ábrázolási módok  SZR


C Műszaki ábrázolás és méretmegadás szabályai SZR


C Gépelemek jelképei GT


C Mechanikai jellemzői


B Hajtóművek, irányváltók jellemzői


B Gépek szerkezeti elemei


C Vezérlések jellemzői


C Szabályozási módok


B Laboratóriumi vizsgálati módszerek


B Minőségellenőrzési fogalmak MB


B Minőségbiztosítással kapcsolatos fogalmak MB


C Folyamat-tervezés szempontjai MB


B Termék ellenőrzési módszerek MB


C IT alapismeretek


B Hálózatokon való kommunikálás


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció


3 Információforrások kezelése


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


3 Köznyelvi beszédkészség


3 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


3 Szakmai nyelvű beszédkészség


3 "Szabás" rajz olvasása,értelmezése


3 "Teríték" rajz készítése


4 "Műszaki" rajz olvasása,értelmezése
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4 "Kötés" rajz készítése


4 "Munkavédelmi" jelképek értelmezése


4 Elemi számolási készség


4 Mennyiségérzék


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Felelősségtudat


Látás


Szervezőkészség


Társas kompetenciák:


Határozottság


Meggyőző készség


Konfliktusmegoldó készség


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Kontroll (ellenőrzőképesség)


Általános tanulóképesség


Problémaelemzés, -feltárás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1307-06 Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Termelési adatokat rögzít és továbbít


Dokumentálja a minőségi adatokat


Statisztikát készít


Informatikai eszközöket használ


CAD/CAM technológiát alkalmaz


Számítógéppel támogatott termelésirányítást működtet


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C IT alapismeretek


C PC és a perifériák jellemzői


C Szoftverek fajtái


B Könnyűipari tervező programok


B Hálózatokon való kommunikálás


B Kommunikációs formák


C Folyamat-tervezés szempontjai


B Termék ellenőrzési módszerek


B Statisztikai módszerek


B Minőségtanúsítás előírásai


B Minőségügyi rendszer dokumentumai


C Ábrázolási módok


C Műszaki ábrázolás és méretmegadás szabályai
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C Gépelemek jelképei


C Vezérlések jellemzői


C Szabályozási módok


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


2 ECDL 1. m. IT alapismeretek


2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés


2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció


3 ECDL CAD


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


3 Információforrások kezelése


3 "Szabás" rajz olvasása, értelmezése


3 "Teríték" rajz készítése


4 "Műszaki" rajz olvasása, értelmezése


4 "Kötés" rajz készítése


4 Elemi számolási készség


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Megbízhatóság


Felelősségtudat


Látás


Társas kompetenciák:


Határozottság


Konfliktusmegoldó készség


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Általános tanulóképesség


Problémaelemzés, -feltárás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1308-06 Textilipari gyártmánytervezés


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Új textíliát kifejleszt


Szálasanyag manipulációt készít


Fonalat, cérnát kiválaszt


Fonal sorrendet megad


Kötésmintát szerkeszt


Kikészítési eljárásokat előír


Színmintát kiválaszt


Tulajdonságprofil:


13


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  ANYAGISMERET


C Szálasanyagok csoportosítása és fajtái


B Feldolgozhatóság feltételei


B Természetes és vegyi szálak felhasználási területei


A Kezelési jelképek


C Fonalféleségek csoportosítása


B Sodratjellemzők


B Fonalfajták jellegzetességei


B Cérnafajták


C Cérnaszerkezetek jelölési módjai


C Szövetfajták


B Szövetszerkezet alapfogalmai


B Szövés műszaki rajz előírásai


B Alap- és levezetett kötések jellemzői


C Többfonalrendszerű szövetek jellemzői


C Kötött kelmék csoportosítása


B Kelmék ábrázolási módjai


B Kelmeelemzés műveleti sorrendje


B Vetülékrendszerű kelmék szerkezeti jellemzői


C Láncrendszerű kelmék fiziológiai tulajdonságai


B Kelmetervezési módszerek


B Szálbunda-féleségek jellegzetességei


B Nemezek fajtái


C Varrvahurkolt kelmék jellemzői


C Áttört kelmék felhasználási területei


C Fonatolt textíliák fajtái


B Mintázási lehetőségek


C Kikészítési eljárások fajtái


C Színnyomó eljárások


C Színezési módok


B Kezelési eljárások


C Appretálási műveletek fajtái


B Fátyolképzési eljárások


B Bundaszilárdítási módszerek


C Nemezelés műveletei


C Varrvahurkolási módok


C Áttört kelmék készítési módjai


C Rétegfelhordás és kasírozás módja


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés


2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció


3 ECDL CAD


3 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


3 Szakmai nyelvű beszédkészség
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3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése


4 Kötésrajz olvasása, értelmezése


4 Kötésrajz készítése


4 Szövet műszakirajz olvasása, értelmezése


4 Szövet műszakirajz készítése


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Felelősségtudat


Látás


Társas kompetenciák:


Határozottság


Tömör fogalmazás készsége


Kezdeményezőkészség


Módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Áttekintő képesség


Új ötletek, megoldások kipróbálása


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1309-06 Textilipari próbagyártás


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Fátyolkelmét készít


Szálbundából nemezt készít


Szálfonalat gyárt


Fonalat cérnáz


Szintetikus filamentet terjedelmesít


Szövetet gyárt


Kötött kelmét készít


Fonatolt terméket gyárt


Kikészíti a kelmét


Színezi a textíliát


Színnyomással mintázza a kelmét


Rétegelt textíliát készít


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  ANYAGISMERET


B Fonási alapelv


B Fonási eljárások műveletei


B Sodratadási módok


C Terjedelmesítési eljárások fajtái


C Kikészítési eljárások


B Csévélési műveletek


B Felvetési módok


B Előkészítő műveletek
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B Szövési módok


B Láncfonal mozgatási lehetőségek


B Vetülékfonal beviteli módok


B Mintázási lehetőségek


C Kikészítési eljárások fajtái


C Színnyomó eljárások


B Szemképzési módok


B Idomozási módok


B Mintázási lehetőségek


C Színezési módok


B Kezelési eljárások


C Appretálási műveletek fajtái


B Fátyolképzési eljárások


B Bundaszilárdítási módszerek


C Nemezelés műveletei


C Varrvahurkolási módok


C Áttört kelmék készítési módjai


C Rétegfelhordás és kasírozás módja


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


3 Szakmai nyelvű beszédkészség


4 Kötésrajz olvasása, értelmezése


4 Szövet műszakirajz olvasása, értelmezése


3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


4 Mennyiségérzék


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Megbízhatóság


Látás


Társas kompetenciák:


Határozottság


Tömör fogalmazás készsége


Kezdeményezőkészség


Módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintő képesség


Új ötletek, megoldások kipróbálása


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1310-06 Textilipari gyártástechnológiák


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Textiltechnológiai utasítást készít


Alapanyagot meghatároz
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Gépi műveleteket megjelöl


Műszaki paramétereket előír


Gépi kapacitást számol


Műveleti sorrendet készít


Meghatározza a gép és eszköz szükségletet


Munkanormát számol


Folyamatot szervez


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  UA: ANYAGISMERET


B Feldolgozhatóság feltételei


B Természetes és vegyi szálak felhasználási területei


B Fonalfajták jellegzetességei


B Cérnafajták


C Cérnaszerkezetek jelölési módjai


B Szövés műszaki rajz előírásai


B Alap- és levezetett kötések jellemzői


C Többfonalrendszerű szövetek jellemzői


B Fonási eljárások műveletei


B Sodratadási módok


C Terjedelmesítési eljárások fajtái


C Kikészítési eljárások


B Csévélési műveletek


B Felvetési módok


B Előkészítő műveletek


B Szövési módok


B Láncfonal mozgatási lehetőségek


B Vetülékfonal beviteli módok


B Mintázási lehetőségek


C Kikészítési eljárások fajtái


C Színnyomó eljárások


B Gépi jellemzők


B Idomozási módok


B Mintázási lehetőségek


C Színezési módok


B Kezelési eljárások


C Appretálási műveletek fajtái


B Fátyolképzési eljárások


B Bundaszilárdítási módszerek


C Nemezelés műveletei


C Varrvahurkolási módok


C Áttört kelmék készítési módjai


C Rétegfelhordás és kasírozás módja


C Textilipari gépek műszaki adatai


C Termelés számítási képletek


B Folyamat-szervezési módszerek


C Munkanorma számítási módszerek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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2 ECDL 1. m. IT alapismeretek


2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés


2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció


3 Olvasott szakmai szöveg megértése


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


3 Szakmai nyelvű beszédkészség


4 Kötésrajz olvasása, értelmezése


4 Kötésrajz készítése


4 Szövet műszakirajz olvasása, értelmezése


4 Szövet műszakirajz készítése


3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése


4 Elemi számolási készség


4 Mennyiségérzék


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Megbízhatóság


Felelősségtudat


Látás


Társas kompetenciák:


Határozottság


Tömör fogalmazás készsége


Kezdeményezőkészség


Módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintő képesség


Új ötletek, megoldások kipróbálása


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1311-06 Textilipari termékek minősítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Megvizsgálja a végterméket


Fonal-és cérnajellemzőket vizsgál


Szövetek, kelmék műszaki jellemzőit méri


Viselési, kezelési vizsgálatokat végez


A feltárt hibákat javíttatja


Osztályba sorolja a terméket


Tanúsítványt állít ki a termékről


Megállapítja a szálasanyag nedvességtartalmát


Kiszámolja a kereskedelmi tömeget


Tulajdonságprofil:
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Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


A Kezelési jelképek


B Szálfelismerési módok AI


B Mechanikai vizsgálati módszerek


C Oldószerek fajtái


B Értékelési módszerek


A Minőségi jellemzők


C Laborműszerek fajtái


B Sodratjellemzők


B Fonalfajták jellegzetességei


B Alap- és levezetett kötések jellemzői


C Többfonalrendszerű szövetek jellemzői


B Szövetjellemzők vizsgálati módszerei


B Műszaki jellemzők számítási módszerei


B Kelmeelemzés műveleti sorrendje


B Vetülékrendszerű kelmék szerkezeti jellemzői


C Láncrendszerű kelmék fiziológiai tulajdonságai


B Szálbunda-féleségek jellegzetességei


B Fizikai jellemzők fajtái


B Fiziológiai jellemzők fajtái


B Kezelési vizsgálati módszerek


C Vizsgálati szabványok


C Termékellenőrzési módok


B Vizsgáló eszközök, műszerek fajtái


C Minősítő szabványok


B Dokumentumok fajtái


C Mérésügyi szabványok


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


2 ECDL 1. m. IT alapismeretek


2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


3 Szakmai nyelvű beszédkészség


3 Információforrások kezelése


4 Elemi számolási készség


3 Laboratóriumi mérőműszerek használata


Személyes kompetenciák:


Megbízhatóság


Felelősségtudat


Látás


Társas kompetenciák:


Határozottság


Tömör fogalmazás készsége
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Kezdeményezőkészség


Módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Áttekintő képesség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1312-06 Ruhaipari mintadarab készítése


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Elkészíti az alkatrészeket


Összeállítja az alkatrészeket


Elvégzi a befejező műveleteket


Minőségellenőrzést végez


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  RUHAIPARI TECHNOLÓGIA


B Varrat-és varrástípusok készítése és felhasználása


B Vasalási módok és vasalási műveletek alkalmazása


A Előkészítési műveletek készítése és felhasználása


A Összeállító műveletek készítése és felhasználás


A Befejező műveletek készítése és felhasználása


B Termékek összeállítási sorrendje


A Ruhaipari gépek, berendezések eszközök biztonságos használata


B A dokumentációk fajtái


B A dokumentálás módjai


B A minőség-ellenőrzés területei


A A minőség-ellenőrzés módjai


B Vizsgálati szabványok


A Minősítő szabványok


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


5 Szakmai nyelvű beszédkészség


5 Modellrajz olvasása, értelmezése


3 Elemi számolási készség


5 Varráshoz szükséges eszközök használata


5 Vasaláshoz szükséges eszközök használata


Személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Önállóság


Döntésképesség


Precizitás


Társas kompetenciák:


Visszacsatolási készség
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Módszerkompetenciák:


Logikus gondolkodás


Áttekintő képesség


Ismeretek helyénvaló alkalmazása


Kontroll (ellenőrzőképesség)


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1313-06 Szabás előkészítés


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Anyagnormát számol


Végbeosztást tervez, jóváhagy


Anyagot, kelléket utalványoz


Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamatot szervez


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  RUHAIPARI TECHNOLÓGIA


B Anyagnorma számítás


C Gazdaságossági számítás


C A raktározás szempontjai


B Raktározási feladatok


A Végbeosztás


C Anyag- és kellékutalványozás


B Gépek, berendezések, programok, eszközök használata


C Teríték-előkészítés és terítéstechnológia


A Szabástechnológia


B Ragasztás-technológiai


B Szabászati munkafolyamat menete


B Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamat szervezése


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


5 Szakmai nyelvű beszédkészség


3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése


3 Elemi számolási készség


Személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Szervezőkészség


Társas kompetenciák:


Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:


Logikus gondolkodás


Áttekintő képesség


Numerikus gondolkodás, matematikai készség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


1314-06 Varrodai gyártástechnológia és gyártásszervezés


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Gyártási utasítást készít


Műveleti sorrendet készít


Műveleti utasítást készít


Meghatározza a gép és eszköz szükségletet


Munkanormát számol


Varrodai-befejező munkafolyamatot szervez


Minőségellenőrzést végez


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: GYÁRTÁSSZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA


A Varrástechnológia és ábrázolás


A Vasalástechnológia


C Hegesztés-technológia


A A műveleti sorrend tartalma


A Cikktechnológia


A Rajzoló programok használata


A Varrógépek, berendezések, eszközök


A Vasalógépek, berendezések, eszközök


B Szervezés


C A szervezést befolyásoló tényezők


C Anyagmozgatás


A Szalagszervezési módok


A A szalagmunka szervezési folyamata


B Munkahelyszervezés


B Munkanorma-készítés


B Elemzési, gazdaságossági számítás


B A dokumentációk fajtái


B A dokumentálás módjai


B A minőség-ellenőrzés területei


A A minőség-ellenőrzés módjai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


2 ECDL 1. m. IT alapismeretek


2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés


2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés


4 Corel Draw


4 Olvasott szakmai szöveg megértése


5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban


4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése


5 Szakmai nyelvű beszédkészség


22


3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése


5 Ruhaipari ábrák olvasása, értelmezése


5 Ruhaipari ábrák készítése


3 Elemi számolási készség


Személyes kompetenciák:


Felelősségtudat


Döntésképesség


Szervezőkészség


Precizitás


Társas kompetenciák:


Tömör fogalmazás készsége


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Logikus gondolkodás


Ismeretek helyén való alkalmazása


Rendszerezőképesség


Kontroll (ellenőrzőképesség)

Technikus képzéshez ajánlott könyvek

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző



		59189

		Műszaki Könyvkiadó

		Ruhaipari anyag- és áruismeret

		Hauck Mária-Zubonyai Ferencné



		59187

		Műszaki Könyvkiadó

		Ruhaipari technológia

		Estu Klára-Molnárné Simos Éva-Zsédenyi Lászlóné



		59368

		Műszaki Könyvkiadó

		Férfi ruhák készítése

		Riegler Gyula



		59641

		Göttinger Kiadó

		Női ruhák készítése

		Riegler Gyuláné



		37335

		Műszaki Könyvkiadó

		Alkatrészek készítésének technológiája a ruhaiparban

		Riegler Gyuláné-Tóth Csabáné



		59209

		Műszaki Könyvkiadó

		Ruhaipari gyártásszervezés

		Buskóné Szatai Marianna



		59043

		Magyar Divatintézet-Göttinger Kiadó

		Ruhaipari Szabás-szakrajz

		Benkő Istvánné-Hodován József-Kun Andrásné



		59061

		Magyar Divatintézet-Göttinger Kiadó

		Női szabás-szakrajz I.

		Ábrahámné Tóth Ágnes-Benkő Istvánné-Kun Andrásné



		59062

		Magyar Divatintézet-Göttinger Kiadó

		Női szabás-szakrajz II.

		Ábrahámné Tóth Ágnes-Kun Andrásné



		59631

		Magyar Divatintézet-Göttinger Kiadó

		Férfi szabás-szakrajz

		Hodován József



		59001

		Göttinger Kiadó

		Ruhaipari Műszaki Rajzsorozatok és Mellékletek

		Kun Andrásné



		2101001

		NSZI

		Munka- és környezetvédelem a könnyűiparban

		Riegler Gyula



		59310

		Műszaki Könyvkiadó

		Szabadkézi rajz, modellrajz

		Cser Andor



		59640

		Göttinger Kiadó

		Ruhaipari marketingrendszer

		Neményiné dr. Gyarmati Margit-Buskóné-Szatai

 Marianna-dr Búzás Gizella 



		59057

		Magyar Divatintézet-Göttinger Kiadó

		Divatismeretek

		Neményiné dr. Gyarmati Margit



		59333

		Műszaki Könyvkiadó

		Irányítástechnika a ruhaiparban

		Ostorics László



		59190

		Műszaki Könyvkiadó

		Ruhaipari géptan

		dr. Bődi Béla



		59064

		Göttinger Kiadó

		Szakmai számítások 1-2.

		Varró Sándorné-Riegler Gyuláné



		1101004

		NSZI

		Rajz és vizuális kultúra

		Győriné Fogarasi Katalin-Ostorics László



		59309

		Műszaki Könyvkiadó

		Számítógépes gyártáselőkészítés

		Ostorics László



		59196

		Műszaki Könyvkiadó

		Minőségbiztosítás

		Nagy Imre



		1101002

		NSZI

		Könnyűipari anyagismeret I.

		Rajnai Katalin-Losonci Pálné



		1101003

		NSZI

		Könnyűipari anyagismeret II.

		Rajnai Katalin-Losonci Pálné





Férfi szabó képzéshez ajánlott könyvek

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző



		MK-59310

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Szabadkézi rajz, modellrajz

		Cser Andor



		MK-59369

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Női ruhák készítése

		Körtvélyessy Erika- Molnárné Simon Éva



		MK-37215/II

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Nőiruha-készítő szakrajz

		Benkő Istvánné-Benczik Judit



		MK-37215/I

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Nőiruha-készítő szakrajz 1.

		Benkő Istvánné-Deákfilvi Sarolta



		GK-59606

		Göttinger Kiadó Bt.

		Modellrajz

		Hannelore Eberle-Tuula Salo-Hannes Döllel



		NS-2101001

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Munka és környezetvédelem a könnyűiparban

		Riegler Gyula



		NS-1101002

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Könnyűipari anyagismeret I.

		Rajnai katalin-Losonci Pálné



		MK-59209

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari gyártásszervezés

		Buskóné Szatai Marianna-Zsigmond Miklósné



		Gt-59043

		Göttinger Kiadó Bt.

		Ruhaipari Szabás- szakrajz

		Benkő Istvánné-Hodován József- Kun Andrásné



		NS-2101102

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Könnyűipari gyártmányelőkészítés-szakrajz 11-12. évf

		Riegler Gyuláné



		GT-59642

		Göttinger Kiadó Bt.

		Ruhaipari marketing eszközök

		Bércziné dr. Juhos Julianna- Kissné Cserhalmi

 Ildikó-Buskóné Szatai Mariann-..



		GT-59645

		Göttinger Kiadó Bt.

		Művészetek és öltözetek története

		Cser Andor



		MK-37350

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Fehérnemű készítő szakrajz

		Dán Zoltán - Deákfalvi Sarolta



		MK-36224/I

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Fehérnemű készítő szakmai ismeret I.

		Felfalusi Istvánné



		MK-37150

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Kötőipari konfekciós szakmai ismeret

		Vass Márta



		NS-2101101

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Könnyűipari technológia

		Riegler Gyula



		NS-1101003

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Könnyűipari anyagismeret II.

		Rajnai katalin-Losonci Pálné



		NS-1101001

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Gyártási alapismeretek

		Dr. Vlaj Lajosné-Molnárné Simon Éva



		GK- 59641

		Göttinger Kiadó Bt.

		Női ruhák készítése

		Riegler Gyuláné



		GK- 59061

		Göttinger Kiadó Bt.

		Nőiruha-szabás szakrajz I.

		Ábrahámné Tóth Ágnes-Benkő Istvánné-Kun Andrásné



		GK-59062

		Göttinger Kiadó Bt.

		Nőiruha-szabás szakrajz II.

		Ábrahámné Tóth Ágnes-Kun Andrásné



		MK-59190

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari géptan

		Bődi Béla



		MK-59189

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari anyag- és áruismeret

		Hauck Mária-Zubonyai Ferencné



		MK-59187

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari technológia

		Estu Klára- Molnárné Simon Éva- Zsédenyi Lászlóné



		GT-59063

		Göttinger Kiadó Bt.

		Férfi szabás-szakrajz

		Hodován József



		MK-59368

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Férfiruhák készítése

		Riegler Gyula



		MK-59196

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Minőségbiztosítás

		Nagy Imre





Női szabó képzéshez ajánlott könyvek

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző



		MK-59310

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Szabadkézi rajz, modellrajz

		Cser Andor



		MK-59369

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Női ruhák készítése

		Körtvélyessy Erika- Molnárné Simon Éva



		MK-37215/II

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Nőiruha-készítő szakrajz

		Benkő Istvánné-Benczik Judit



		MK-37215/I

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Nőiruha-készítő szakrajz 1.

		Benkő Istvánné-Deákfilvi Sarolta



		GK-59606

		Göttinger Kiadó Bt.

		Modellrajz

		Hannelore Eberle-Tuula Salo-Hannes Döllel



		NS-2101001

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Munka és környezetvédelem a könnyűiparban

		Riegler Gyula



		NS-1101002

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Könnyűipari anyagismeret I.

		Rajnai katalin-Losonci Pálné



		MK-59209

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari gyártásszervezés

		Buskóné Szatai Marianna-Zsigmond Miklósné



		Gt-59043

		Göttinger Kiadó Bt.

		Ruhaipari Szabás- szakrajz

		Benkő Istvánné-Hodován József- Kun Andrásné



		NS-2101102

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Könnyűipari gyártmányelőkészítés-szakrajz 11-12. évf

		Riegler Gyuláné



		GT-59642

		Göttinger Kiadó Bt.

		Ruhaipari marketing eszközök

		Bércziné dr. Juhos Julianna- Kissné Cserhalmi

 Ildikó-Buskóné Szatai Mariann-..



		GT-59645

		Göttinger Kiadó Bt.

		Művészetek és öltözetek története

		Cser Andor



		MK-37350

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Fehérnemű készítő szakrajz

		Dán Zoltán - Deákfalvi Sarolta



		MK-36224/I

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Fehérnemű készítő szakmai ismeret I.

		Felfalusi Istvánné



		MK-37150

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Kötőipari konfekciós szakmai ismeret

		Vass Márta



		NS-2101101

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Könnyűipari technológia

		Riegler Gyula



		NS-1101003

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Könnyűipari anyagismeret II.

		Rajnai katalin-Losonci Pálné



		NS-1101001

		Nemzeti Szakképzési Intézet

		Gyártási alapismeretek

		Dr. Vlaj Lajosné-Molnárné Simon Éva



		GK- 59641

		Göttinger Kiadó Bt.

		Női ruhák készítése

		Riegler Gyuláné



		GK- 59061

		Göttinger Kiadó Bt.

		Nőiruha-szabás szakrajz I.

		Ábrahámné Tóth Ágnes-Benkő Istvánné-Kun Andrásné



		GK-59062

		Göttinger Kiadó Bt.

		Nőiruha-szabás szakrajz II.

		Ábrahámné Tóth Ágnes-Kun Andrásné



		MK-59190

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari géptan

		Bődi Béla



		MK-59189

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari anyag- és áruismeret

		Hauck Mária-Zubonyai Ferencné



		MK-59187

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Ruhaipari technológia

		Estu Klára- Molnárné Simon Éva- Zsédenyi Lászlóné



		MK-59196

		Műszaki könyvkiadó Kft

		Minőségbiztosítás

		Nagy Imre








aéternnlrós Qimruűzium ás Szigetifultre Szaftfuző Isfpk
ail azottosító: o3782E


Intéznht1i ffieút űciós hjsttonszímnr- 15 3


Ifuatószón9/2010
tJgyitttdző: Szitúginl S za6ó frÍőniftg
Íórg: ae[agógiai <Pmgram mótosíaisa 20 10


Szeghalom Város Önkormányzatának
KépvÍsel&testülete
MACSARI JozsEF Polgármester Ur részére


Szeshalom
Szabadság tér 4-8.
5520


Tisztelt MAcsÁRI JÓzsEF Polgármcster Úr!


Iskolánk a jogszabáiyi változásoknak megfelelően (kepzési idő vóltozasa,) módosította Pedagógiai Programjáú.az
alábbiak szerint:
Gépészet szakmacsoport


o Gépi forgácsoló (2+2 év) oKJ szíma: 31 52I 10 1000 00 00
o Géplakatos(2+2 év) oKJ szÁma:3152I l0 1000 00 00
o Géplakatos (3 év) OKJ szíma: 3152I l0 1000 00 00
o Hegesáő Q+2 év) oKJ szÍtma:31 52l 1l 0000 00 00
o Hegesztő (3 év) oKJ saáma: 31 521 11 0000 00 00
o Szakmai előkészítő évfolyam (1 év) (Gépészeti orientráció)
o Szakközepiskola (4+2 év)(Gópészet-hegesztő szakirány)
o Szakközepiskola (4+2 év)(Gépeszet-géplakatos szakinány)


Informatita szakmacsoport
o Szakközépiskola (4+2 év) Webmester oKJ száma: 54 48l03 0010 54 07
o Emelt óraszámú informatikai osztrály (gimnrázium)


Könnyűipari szakmacsoport
o Nói szabó Q+2 év) oKJ szíma: 33 542 05 0010 33 03
o Férfiszabó Q+2 év) oKJ sz'áma: 33 542 05 0010 33 02
o Női szabó (3 év) oKJ száma: 33 542 05 0010 33 03
o Férfiszabó (3 év) oKI szárna: 33 542 05 0010 33 02
o Szakközepiskola (4+2 év) Ruhaipari technikus oKJ szíma: 54 542 01 0010 54 02


A jogszabályi előínísoknak megfelelően a módosított Pedagógiai Prograrnot megismerhették az iskola dirákjai, a szülői
tanács tagiai illetve az iskola nevelőtestiilete'


Leveliinkhti z az alá"Í:,bi mellékleteket csatoljuk:
a Pedagógiai Program módosításr{nak CD-s változatát
a Jeryzőkönyv a diákönkormányzattanácskoásáról
a Jeryzőkönyvanevelőtestiiletiértekezletről
I Jegyzőkönyv a Szülői Tanács tájékoztatásátől


A módosított Pedagógiai Program jóvráharyásában bízva:


Tisztelettel:


Szeghalom, 2010. július 26.
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aéterAnírós Qhnáziun és Szig*iEntre Szaf;figpző Isfrofa
ofiyí a'zotnsító: 03 7E28


IntÁznm1i aQfueűt óciós @stronszatnt-rs s


tÉ1atdszant
tJ pint éző : tteg1 esi S,ántor
Íórgy: ?e[agogiai Progran nótosíaás,ánafrvé[enén1ezése S ZftÍI(


KészÍilt:


Jelen vannak:


JEGYZ;orÖnryv


zDl0.június 29.-én a Péter András Gimnazium
és Szigeti Endre Szakképző Iskolában


Vas Gábor _ SZMK elnök, Hegyesi Sandor szalcnai
igazgatőhelyette s, Kardos József-munkaközö s ségv ezető és
Magyar Istvrán igazgató


Tárgy: A szakképzési ttirvény módosítása miatt esedékessé vált az
iskola pedagógiai programjának módosítása. A szakképzési
évfolyamok szerkezetében, tartalméhan bekövetkezett
módosításokat Hegyesi Sándor szakmai igazgatőltelyettes
ismerteti.


Az SZÁ'{K elnöke a szülői szervezet nevében kijelenti,
hogy a pedagógiai program szakmaÍ részének
v áltoztatásáva l e gyeté rt.


Szeghalom, 2010.június 29.


Az szI\/fr<nevében: üuüóbg::
elnök
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QéterAntrás $imruízium és Szigeti|Entre Szafrfuző Isfuk
ofrí.azorcsító: 037828


Inténéryi a Rk?frtácrőE bj stronszfut nl- r 5 s


Iftqatószón
tJgint éző : I{eg e i S ónÍor
Í,óril: Qetag,ógili Qrogram nótonítósóruLeffogaúísa a ttveffiusfiret fugiai ,óttat


Készült:


Jelen Yannak:


Tárgy:


TEGYZOI(ONW


20lD.június 30-an a Péter András Gimnázium
és Szigeti Endre Szakképző Iskolában


a nevelőtesttilet tagai (jelenléti ív szerint)


A szakképzési törvény módosítása miatt esedékessé válh az
iskola pedagógiai programjának módosítása. A szakképzési
évfolyamok szerkezetében, tartalmában bekövetkezett
módosítiísokat Hegyesi Sándor szakmai igazgatőhelyettes
ismertette a nevelőtesttilet tagjaival. Miutrán a nevelőtesttilet
a váltoúatás részleteit megismerte, szavaz1ak annak
elfogadásráról.


A nevelőtestület tagiai a
részének v áitoztatásával
elfogadták


pedagógiai program szakmai
egyetértettek' azt egyhangúlag


Szeghalom, 2010.június 30.


A nevelőtestÍilet nevében:
.ü$,á'*.d I*. .g-s.i'*fi. .€.r*"(


tanán
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JELENLETI IV


Tanév(rész)zárő tantestiiletí értekezlet


2010. június.30.


1 Ardai Sríndor k-'fu
2. *pn ZohánrÉ Ui''eo'.t koul.j.o..n \


J. Baloghné Bozsik Katalin


4. Barnríné Lakatos Ilona k*'u |.rÁ'-,&o |,v<l^^


5. BartaLászlő 7*(tn , Íp
6. Berényi Attila


7. Berényi Attilané g/;!L--r /ilA"\-/
8. Berke Imre t \, \1A a-. óa


9. Dr.Berkéné dr. Sajti Ilona p"" t^?Lk *\ &S aru,,---s--
10. Bondrár Imre Ulzu*Jh
11 Bondárné Mikola Mariarrna südÁ'L l [u!*xta-,M,+,n't -.t-*-a-z


12.
Borbiróné Komócsin
Julianna


Tn-l"'} n-t*' +/í .


13. Czeglédi Ildikó lt-tk,n}L uú,il\
14. CzellátméZswő Anikó G.til^,'Lun( l)" L'
15. Cseke Lászlőné Ge/"r' 0Á*ltla^L
16. Cznege Istvrínné Cn r',uror {n'(ráruu l


r7. Farkas Ilona Vvrk r- !k+'.ew
18. Fehér Giíbor W^l #!^.
19. GöncziZsolt -bu.r*1->/A
20. Gyannat Lnre Zsolt ,72v*u)a.PJ,ga@
2t. Győri Hajnalka *1..*.
22. Hegyesi Srándor -AdJA^-
23. Hegyesiné Fekete Borbrála 4aainLTl'*rn*úÁ
24. Hrivnák Hajnalka Warm$ ffiaur*t&'
25. Kardos József 7rolr' /V*1
26. Kati Imre "Ílril, Í*.,t' ' V


27. Kiss Katalin 4r(xn írc",b."JÁ.
28. Knapekné Balogh Julianna Its-"aet: W ,+ .







29. Kovács Sándorné xh,;^'^),Áil)


30. Kurpé Ildikó


31. Lengyel József 4r( -/'L/
32. Magyar Istvan


// H/-
33. Mester Csaba l' lt,Q
34. Nagy András Aq


35. Nagy Angelika "Íí^ -A,^.9,urit,.-
36. Nagy Beáta Nqn'r 3ulta,
37. Nagyné Dénes Mátia tJug1u]' Duua "9n;;*-
38. Pap Únre rirrl
39. Pál Csaba T!'( C"F--
40. Patakiné Garz6 TÍinde ?u+fr- ' q,*^) a:"r!3-
41. Sándor Erika ,ja|nobn 


^Í*42. Simon Csaba t.L,* C"A
43. Simonné Szabő Andrea Á'tr. z/ttlc' 'I)/-' éo,/rz* .
44. Somogyiné Ambrus Erika fu_u.o211] _/Ü'k A;h
45. Suhair Aziz áÁ,-",/r)-,
46. Szabó Ida -jx-on, CS-
47. Szabó Viktor .J-j LlLl '=
48. Szabóné Balogh Enikő [o..l"u, í\l a4
49. dr. Vasvríri Krisztina ,-. N,^- .


50. Szatmrári Erika 5,,"4"^afr"' 0.k-'-
51. Szijj artóné Kurucsó Mána 3a;í*j"l',arraj't^o,-,
52. Szijjrártóné Sríndor Ágota s^Mt,!'A €;J^s,",-*' é? -
53. Szőke knre Csaba M
54. Szöllősi Zglzsanna 1/r'-ű.!: -2".r.,.?.---
55. Dr.Tabiné Lehotai Klrára fu To.$-."d, c"Lsta; _üd.,'s*
56. Tót}r Anita TIta- J^,-s{+-
57. TőthZoltán -ruá,"4AU^n-:-.-*
58. Ujfalusi Lasdó


59. ZádoiEdina XÁq l.l6f-.-*<
60. Zsadányi Erzsébet X,'JU ilh,+-
61. {







Qét er Anf,rás Qimnázium és S zig eti |Entre S zaQ,fi,gp ző I s ("o k
o9ví" azonpsítő: 03 7 828


Intézmétryi aÉ,frgetiaócíós kjstronszóm:flL- 1 75 3


I{1atószóm:
ügyint é ző : ttegy e si S ónío r
Íórgy: aetagógiai ?rogram nó{osításótw{efogatása a tió{önÉ"onnáryzat tdgiai á[ta[


Készült:


Jelen vannak:


Tárgyz


Szeghalom, 2010. június 1 8.


JF.GYZOKONYV


2}l}.június 18.-án a Péter András Gimnázium
és Szigeti Endre Szakképző Iskolában


a diákönk ormányzat tagjai (|elenléti ív szerint)


A szakképzési törvény módosítása miatt esedékessé váIt az
iskola pedagógiai programjának módosítása. A szakképzési
évfolyamok szerkezetében, tartaImában bekövetkezett
módosításokat Hegyesi Sándor szakmai ígazgatőhelyettes
ismertette a diákönkotmányzat tagjaival. Miutan a tanulók a
váLtonatás részleteit megismerték, szavadak annak
elfogadásáró1.


A jelen |évő tagok a pedagógiai program szakmai
részének változtatásával egyetértettek, azt egyhangúlag
elfogadták.


Qín 5520 Szegfr.abmrDózsa Q1örg1 u. 2
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Péter Antrás Qimnázium és S zig eti |Entre S z a F,f,gp ző I s f;p fa
o1vÍ. azomsító: 037828


Intézm@ aftfgetiaőciós kjstromszóm:flL- 1 7 5 3


IÉ,1atószót
'Úgyint é ző : ttegy es i S tíntor
Íárg1: aetagógiai.cProgram mó[osításóra{efoga[ása a úóft)nfum,ányzat tagjai titut


JELENLÉil Ív


Készült: z}lD.június 18.-án a Péter András Gimnázium
és Szigeti Endre Szald<épző Iskolában


A diákönk ormányzatjelen lévő tagjai :


A'"^ [-:r.g^i......1.:9.,.+.......


*lu+4*o.. s"J**-t .?..0. /1....
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Városi onkormá nyzat Polgtírmesteri Hivatat
Szegbalom, Szabadsrfig tér 4_8. sz


Szaké,női véIemény
Péter Arrdras Ginrnázium és Ságeti Endre szat<tfux Iskgla


intézrnényi


'i41;::,:; .


ii;;l.:::::i


Pedagúgi*i pryramj án nk váttozá,**Íról


Készítctte: Korponai Srándor
Ig. szátma: 32;024847







Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottság


Tisztelt Polgármester és Jeglző Urak!


Szeghalom Viíros, mint közoktatási ínténrtényfenntartó a jogszabályban előírt
hatríridő (20 1 0. 08. 3 l .) fi gyelembe vételével hatérozta meg intézménye :
- Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola szátmára az
Pedagógiai Program Módosítrís beterjesztését, fenntartói j óvtíhagyásra.


jóvríhagyási


intézményi


A polgármesteri hivatalban kapott tájékoúatás szerint az intézmény a helyi önkormiányzat,
mint fenntartó, által meghatarozottak szerint elkészítette és határidőre (2010.08.10.)
jóvahagyásra a képviselőtestÍilet elé terjeszti a szakmai-pedagógiai dokumentumait. A
Polgiírmesteri hivatalbanvégzett előzetes formai ellenőrzések eredményeként biáosítottak a
legitimációs zéradékokhoz tartoző dokumentumok, az érdekképviseleti egyeáetések
jegyzőkönyvei.


Szeghalom Város Polgrírmesterétől és legyzőjétól kapott megbízás a|apjan a fentiek
figyelembe vételével készítettem el az alábbi összegző szakértői véleményezést abeterjesáett
dokumentumról.


Által,ínosan megállapítható, hogy a beterjesztett dokumentumok, az inténnényben, nem csak
a jogszabályi ktitelezettségeiknek megfelelő módosító javaslataikat tartalmazz4 hanem saját
képzési rendszerűkbőlkövetkező egységes szerkeze{ú dokumentumok. A Pedagógiai Program
szakmai képzési program változásainak elkészítésekor a nevelőtestiilet jogfonásként
használta a közoktatásról, a szakképzésről szóló törvények és mas a nevelési-oktaüísi
intézmények múk<idéséről szóló rendeletek legutóbbi módosítrísainak megfelelő $-ait.
Minden beterjesáett dokumentumban elvégeztem a Jogszabályi kiitelezettség szerinti
vizsgálatokat' amelyekről megállapíthatő,hogy az előírásokat sértő megoldást nem találtan.


Az inténrtény a Pedagógiai Program Szakmai Programjában felépítésekor, az oktatási
Minisztérium ríltal ajrínlott felépítési formát követve, részletesen szabá|yonÍk a képzési
tertileteket.
A vizsgálat fontos szempontja volt a szabéúyozásokból következő fenntartói kötelezettség
véltozás vizsgá|ata.
Az áita|am megismert, szövegváltozat szeitÍ. hianyoznak a20l0-20l1-es tanévre vonatkozó
tényleges beiskolrízási igény szerinti osztáIyszátmra vonatkoző intézményi kérelem. Az
intézményi tanév előkészítés részeként ennek pótlrása a képviselőtestlileti ülésig megtörténik.
Az előzetes tájékoÍatás szerint nem lesz eltérés az előző tanévhez képest, így költségvetési
korrekcióra sem lesz sztikség.
Amegbízás nem igényelte a részletes tartalmi elemzést, de a beterjesáett szövegváltozatokat
a jelzett szempontok szerint megvizsgáltam.
Összességében minden dokumentumra vonatkozóan megiillapÍtható, hogy egyes teriiletek
tételesen szabáIyozottak, szakszeriíek, elfogadása javasolt.
A megvalósításiíhoz kitartríst és eredményes munkát kívanok!


Nagyrábé, 2010. auguszfus 12.


Korponai Sandor
Közoktatási szakértő






Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba


2010


HELYI TANTERV


Gépészet SZAKMACSOPORT


Hegesztő SZAKMA


(3 év)


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00


ÉRVÉNYES: 2010-től


I. Általános irányelvek


1. A képzés szabályozásának jogi háttere


A központi program


– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, – a szakképzésröl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, – a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,


valamint


a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékröl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje


a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl, valamint a térségi integrált szakképzö központ tanácsadó testületéröl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,


az iskolai rendszerü szakképzésben részt vevö tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet,


a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéröl szóló módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,


a 31 521 11 0000 00 00 Hegesztö szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelös miniszteri rendelet


alapján készült.


A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzö intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közremüködö gazdálkodó szervezet igényeit.


A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési idöre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzö intézmény fenntartója hagyja jóvá.


2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:
Hegesztö


Szakképesítések köre: Szakképesítés-elágazások:
nincsenek


Hozzárendelt FEOR szám:
7425


Szakképzési évfolyamok száma:
2


Elmélet aránya:
30 %


Gyakorlat aránya:
70 %


(Az elmélet/gyakorlat arány az „elörehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van


Idötartama (évben vagy félévben):
1 év


Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhetö


Ha szervezhetö, mikor:
3. félév után


3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek


Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkezö pedagógus és egyéb szakember láthatja el.


Tárgyi feltételek


A szakmai elmélet oktatását és a szakképzö iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzö iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:


– szaktanterem – tanműhely


– kisüzemi termelőhely


– tanterem – mérőszoba


A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.


A tanulószerzödés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzö iskola bevonásával – ellenörzi.


Az illetékes területi gazdasági kamara ellenörzésijoga kiterjed a szakképzö iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenörzésére is.


4. A tanulók felvételének feltételei


A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:


Iskolai elöképzettség:


Szakmai elöképzettség:


Elöírt gyakorlat:


Elérhetö kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:


5. A szakképesítés munkaterülete



a képzés megkezdhetö a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében
a
gépészet
szakmacsoportra


meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is


Vagy


nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség


- - - nem szükségesek


nem szükségesek


szükséges


A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:


A munkakör, foglalkozás


		FEOR száma

		FEOR megnevezése



		7425

		Hegesztö, lángvágó





A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


Elvégzi az adminisztrációs feladatokat


Ellenörzi a munkaterületet Elökészíti a munkadarabot Beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket


Elvégzi a hegesztést


Elvégzi a vágást


Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat


		

		

		

		

		

		A szakképesítéssel rokon szakképesítések



		

		azonosító száma

		

		

		megnevezése



		31

		582 10

		0000

		00

		00

		

		Épületlakatos



		31

		521 25

		0000

		00

		00

		

		Szerkezetlakatos





6. A képzés célja


A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzöbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.


A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).


7. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Környezetvédelmi ismeretek


A Tüzvédelmi ismeretek


A Munkabiztonsági ismeretek


A Tüzoltó berendezések, eszközök A Tüzkár bejelentése


A Elsösegélynyújtási ismeretek


C Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3
Információforrások kezelése


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


4
Elsösegélynyújtás


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

ÁttekintO képesség

Figyelem-összpontosítás

RendszerezO képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elOvigyázatosság Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Kiválasztja, ellenOrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez


használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérOeszközöket,
védOfelszereléseket

Egyszerii gépészeti miiszaki rajzokat készít

Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, védOfelszereléseket


ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelOt

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Közremiiködik a minOségbiztosítási feladatok megvalósításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata


A Gyártási utasítások értelmezése


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


C Mérési utasítás


B Mértékegységek


C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai C Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai C Ipari anyagok villamos tulajdonságai


C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai C Ipari anyagok egyéb jellemzöi


D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik


C Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira C Szabványos ipari vasötvözetek


C Szabványos könnyüfém ötvözetek C Szabványos színesfém ötvözetek


B Müszaki mérés eszközeinek ismerete


B Hosszméretek mérése és ellenörzése B Szögek mérése és ellenörzése


B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


B
Elörajzolás


C
Reszelés, fürészelés, köszörülés


C Élkiképzés


B Képlékenyalakítás


B
Hajlítás


B Nyújtás


B Egyengetés


B Kézi és kisgépes forgácsolás


B Minöségbiztosítási alapismeretek


A Érintésvédelmi alapismeretek


A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


B Szabványhasználati ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


3
Köznyelvi beszédkészség


3
Információforrások kezelése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


2
Gépészeti alkatrészrajz készítése


3
Szabadkézi vázlatkészítés


2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3
Müszaki táblázatok kezelése


4 Gépipari méröeszközök használata


5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3 Egyéb méröeszközök használata


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Figyelemmegosztás


Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Rendszerezö képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Körültekintés, elövigyázatosság


Tervezési képesség


Absztrakt gondolkodás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0239-06 Hegesztő alapfeladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi elöírásokat


Szemrevételezi a munkaterületet


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét


Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését


Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat

Kiválasztja a megfelelO elektródát, égOszárat, illetve huzalt WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elOmelegítést végez WPS alapján beazonosítja az anyagokat

EllenOrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) Bekapcsolja az elszívó- és szfirOberendezést

ÁllapotjelzO miiszerek jelzéseit értékeli

Egyszeril vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg

Beállítja a WPS szerinti paramétereket

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot

Megtisztítja a felületet

Termikus vágásokat végez

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint

Folyamatos minOségellenOrzést végez

Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint

Zárt, sziik térben végzi munkáját

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezésérOl Letakarítja a munkaterületet

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszeril tárolásáról Kiüríti a szfirOberendezések gyajtOtartályait

Tulaj dons ágprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

· Ábrázolási módok

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata

C Anyagok, segédanyagok


· Az anyagok tulajdonságai

· Fémes anyagok rendszerezése

· Fémtani alapismeretek

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre C Ipari vasötvözetek hOkezelése

C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése C Könnyüfémek és ötvözeteik hOkezelése

A HegesztOgázok


B Gázhegesztés hozaganyagai

B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai

· Anyagvizsgálatok


B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete

B MérOeszközök


A GázhegesztO-berendezések és kezelése

A Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése

B Hegesztéstechnológiák


C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez

B ElOrajzolás

C
Reszelés, filrészelés, köszörülés

C Élkiképzés

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

A HegesztOláng használata

A HegesztOberendezések használata

A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata

B Hibajavítások végzése

B Biztonságtechnika

A Gázhegesztés biztonságtechnikája A Ívhegesztés biztonságtechnikája

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása A Ívhegesztés környezetkárosító hatása A Tilzoltó berendezések, eszközök

A Hegesztés befejezésének tilzvédelmi elOírásai

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1
Elemi szintil számítógéphasználat

3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3
Gépészeti rajz készítése

4 Diagramok olvasása, értelmezése

4
Hegesztési jelképek értelmezése

3
Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök

5 ÁllapotjelzO mérOeszközök

5
SzerelO kéziszerszámok

5
Befogó, rögzítO eszközök

5
Munkavédelmi, tilzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi

5
Termikus vágás berendezései, eszközei

5
Gázhegesztés berendezései, eszközei

5
Ívhegesztés berendezései, eszközei

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
HOkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
Varratképzés vízszintes helyzetekben

Személyes kompetenciák:

Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Egyedüllét türése


Társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás


A környezet tisztántartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0240-06 Hegesztő feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Méretre szabja a munkadarabot


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Lesalakolja a füzövarratokat


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben


Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket


Felhegeszti a kifutólemezeket


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


WPS szerinti próbahegesztést végez


A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat)

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

Eltávolítja a salakot és a fröcskölOdéseket ívhegesztés esetén

EllenOrzi a hálózatot

Kiválasztja a hegesztOgépet

Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez

Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz

EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint

Beállítja a polaritást és a paramétereket

Leföldeli a berendezést szükség szerint

Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést

Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót

A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra

Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást EllenOrzi a palackszelepeket

Felszereli a nyomáscsökkentOket

Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz

Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat

EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát

Szivárgáspróbát végez

Beállítja az üzemi nyomást

Palackcserét végez

Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést

Beállítja a vágás paraméterrendszerét

Felveszi és rendeltetésszerien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket Elkészíti a lemeztervet

Elindítja gépet és elvégzi a vágást

Felügyeli a vágási folyamatot

ElOkészíti a következO vágási programot

Eltávolítja a kész munkadarabokat

Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot

Leszedi a maradék anyagot

Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait

Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyajtO ládát

Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál

Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát

Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén

Elvégzi a vágási miiveletet

Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét

Szükségszerien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket

Általános minOségi hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Huzalt cserél

Általános minOségi hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit

Betölti és beállítja a kezelOszoftvert Kitölti a fedOporszárítási naplót

Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport

Általános minOségil hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással

Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét

Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)

Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét

Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást

Inicializál és pályaellenOrzést végez Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket

Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez

Kiválasztja a vágási paramétereket Letakarítja a hegesztO-, vágógépet Kitölti a gépnaplót

EllenOrzi a beszállási engedély meglétét Elkészíti a varrattérképet

Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását

A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl

Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót

Kitölti a munkalapot

Anyagjegyzéket vezet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

· Ábrázolási módok

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások

B Milszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése A Szabványok használata

A Gyártási utasítások értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata

C Milveleti terv készítése

B Anyagok, segédanyagok ismerete

· Az anyagok tulajdonságai

· Fémes anyagok rendszerezése

· Fémtani alapismeretek

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

C Könnyilfémötvözetek és tulajdonságaik C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre C Ipari vasötvözetek hOkezelése

C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése

C Könnyifémek és ötvözeteik hOkezelése

A HegesztOgázok használata

B Gázhegesztés hozaganyagai

B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai

B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai

B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai

B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

D Anyagvizsgálatok ismerete

B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete

B MérOeszközök használata

A Lángvágás berendezései, eszközei A Plazmavágás berendezései, eszközei

A Egyéb vágóberendezések


A GázhegesztO-berendezések és kezelésük

A Fedett ívi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük

A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük

A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük

A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


B Hegesztéstechnológiák

C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez

B ElOrajzolás

C
Reszelés, firészelés, köszörülés

C Élkiképzés

B Hajlítás

B Nyújtás

B Egyengetés

A HegesztOláng


A Lángvágás technológiája

A Plazmavágás technológiája

A Egyéb vágási technológiák

B
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata

A HegesztOberendezések használata

A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Fedett ívi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

B Lángforrasztás

B Termikus szórás

A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata

B Hibajavítások végzése

B Biztonságtechnika

A Gázhegesztés biztonságtechnikája

A Az ívhegesztés biztonságtechnikája

A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása

A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása

A Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása

A Tüzoltó berendezések, eszközök

A Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai

C Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1
Elemi szintü számítógéphasználat

4 Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje

3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3
Gépészeti rajz készítése

4 Diagramok olvasása, értelmezése

4 Hegesztési jelképek értelmezése

3
Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök

5 Állapotjelzö méröeszközök

5
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata

5 Befogó, rögzítö eszközök

4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek

4 Kéziforgácsoló szerszámok

5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi

4 Alakító kéziszerszámok

5
Termikus vágás berendezései, eszközei

5
Gázhegesztés berendezései, eszközei

5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei

4
Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

5
Varratképzés vízszintes helyzetekben

Személyes kompetenciák: Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


A környezet tisztántartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


		A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)



		023 9-06

		Hegesztő alapfeladatok



		0240-06

		Hegesztő feladatok





8/A. A képzés szerkezete


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés ajánlott
időterve előrehozott szakképzés esetén
(3 szakképző évfolyam)


1/9. szakképzési évfolyam
Heti maximális Oraszám




Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 80 Ora


A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által meghatározottszakmai kompetenciákfejlesztésére szolgálO tananyagegységekkel,valamint az előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.


Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki Orát tartalmazzák


2/10. szakképzési évfolyam
Heti maximális Oraszám


Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 120 Ora


A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által meghatározottszakmai kompetenciákfejlesztésére szolgálO tananyagegységekkel,valamint az előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.


Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki Orát tartalmazzák


3/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által meghatározottszakmai kompetenciákfejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.


Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


		A tananyagegység



		

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elmélet‑
igényes
gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		1

		113/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok

		70

		44

		0

		114



		2

		113/1.0/0111-06

		Müszaki dokumentációk

		74

		0

		0

		74



		3

		113/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		18

		36

		0

		54



		4

		113/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		54

		0

		160

		214



		5

		113/1.0/0239-06

		Alapfogalmak

		30

		0

		0

		30



		6

		113/2.0/0239-06

		Hegesztési alapismeretek

		84

		0

		0

		84



		7

		113/3.0/0239-06

		Termikusvágás alapismeretei

		4

		0

		0

		4



		8

		113/4.0/0239-06

		Hegesztés befejezô müveletei

		0

		0

		11

		11



		9

		113/1.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás I.

		9

		0

		10

		19



		10

		113/2.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás II

		18

		0

		30

		48



		11

		113/3.0/0240-06

		Gázhegesztés

		27

		0

		180

		207



		12

		113/4.0/0240-06

		Bevontelektródás kézi ívhegesztés

		39

		0

		180

		219



		13

		113/5.0/0240-06

		Volfrámelektródás védôgázas ívhegesztés

		30

		0

		200

		230



		14

		113/6.0/0240-06

		Fogyóelektródás védôgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)

		30

		0

		200

		230



		15

		113/7.0/0240-06

		Egyéb hegesztôeljárás

		30

		0

		112

		142



		16

		113/8.0/0240-06

		Hegesztési feszültségek, alakváltozások

		5

		0

		0

		5



		17

		113/9.0/0240-06

		Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek

		5

		0

		0

		5



		18

		113/10.0/0240-06

		Hegesztett kötések vizsgálata, minôsítése

		10

		0

		0

		10



		Mindösszesen óra:

		537

		80

		1083

		1700





Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.


Áttekintő táblázat

		HEGESZTŐ

		tantárgyak

		évfolyamok

		Össz. Óraszám

		Heti óraszám



		

		

		9.

		10.

		11.

		

		9.

		10.

		11.



		Elmélet


 

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		36

		

		

		

		1

		

		



		

		Műszaki dokumentációk

		36

		36

		

		

		1

		1

		



		

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		54

		

		

		

		1,5

		

		



		

		Alapfogalmak

		

		36

		

		

		

		1

		



		

		Hegesztési alapismeretek

		

		36

		

		

		

		1

		



		

		Termikus vágás

		

		4

		

		

		

		

		



		

		Termikus vágás, darabolás 

		

		32

		

		

		

		1

		



		

		Gázhegesztés

		

		36

		

		

		

		1

		



		

		Bevont elektródás kézi ívhegesztés

		

		

		32

		

		

		

		1



		

		Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)

		

		

		32

		

		

		

		1



		

		Hegesztéssel kapcsolatos alakvált. és admin.

		

		

		16

		

		

		

		0,5



		

		Hegesztett kötések vizsgálata

		

		

		16

		

		

		

		0,5



		

		Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés

		

		

		16

		

		

		

		0,5



		

		Egyéb hegesztési eljárások

		

		

		16

		

		

		

		0,5



		

		Alapfogalmak

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hegesztési alapismeretek

		

		

		

		

		

		

		



		

		Szabad sáv terhére*:

		

		

		

		

		

		

		



		

		Anyagok

		36

		36

		

		

		1

		1

		



		

		Műszaki ábrázolások alapjai

		36

		

		

		

		1

		

		



		

		Lemezalakítási módok

		

		

		32

		

		

		

		1



		

		Műszaki ábrázolás

		

		

		

		

		

		

		



		

		Szakrajz

		

		

		64

		

		

		

		2



		

		elmélet összesen:

		198

		216

		224

		638

		

		

		



		 Elmélet ig. gyakorlat

		Geometriai mérések

		54

		

		

		

		1.5

		

		



		

		Anyagok

		36

		36

		

		

		1

		2

		



		

		Műszaki mérések

		

		

		

		

		

		

		



		

		 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		72

		

		

		

		2

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat összesen:

		162

		36

		0

		198

		

		

		



		Gyakorlat

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		180

		

		

		

		

		

		



		

		Termikus vágás, darabolás I.

		

		10

		

		

		

		

		



		

		Termikus vágás, darabolás II.

		

		30

		

		

		

		

		



		

		Gázhegesztés

		

		80

		

		

		

		

		



		

		Hegesztés befejező műveletei

		

		11

		

		

		

		

		



		

		Bevont elektródás kézi ívhegesztés

		80

		142

		168

		

		

		

		



		

		Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG)

		

		

		140

		

		

		

		



		

		Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés

		

		

		156

		

		

		

		



		

		Egyéb hegesztési eljárások

		

		

		112

		

		

		

		



		

		az iskola helyi programja   

		

		

		

		

		

		

		



		

		Termikus vágás, darabolás

		

		

		

		

		

		

		



		

		Gázhegesztés

		

		

		

		

		

		

		



		

		az iskola helyi programja 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		gyakorlat összesen:

		260

		273

		576

		1109

		

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai gyakorlat összesen:

		

		

		

		

		

		

		



		 

		összesen:

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Nyári szakmai gyakorlat:

		

		

		

		

		

		

		





Szakmai képzés 9-12. évfolyam


II. A központi program tananyagegységei


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén


		1. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi feladatok

		szk

		113/1.1/0110-06

		0

		44

		0

		114



		

		

		szk

		113/1.2/0110-06

		70

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/1.1/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Tüzoltó berendezések, eszközök A típus Elsösegélynyújtási ismeretek


A típus Tüzkár bejelentése


A típus Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4. szint Elsösegélynyújtás


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési helyszín jellege:


szaktanterem


Képzési idö:


44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tennivalók vészhelyzetben


Tüzvédelmi elöírások.


Teendök tüz esetén.


Tüzoltóberendezések használata


Elsösegélynyújtás


Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt igénylö helyzetek:


- az eszméletlenség


- heveny rosszullétek


- fájdalommal járó kórképek


- belgyógyászati balesetek


- mérgezések


- sérülések


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben


Újraélesztés


Rendkívüli helyzetek dokumentálása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/1.2/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		A típus A típus A típus C típus A típus

		Környezetvédelmi ismeretek Tüzvédelmi ismeretek


Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai


Elsösegélynyújtási ismeretek





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%


Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


szaktanterem


Képzési idö:


70 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem


Munkavédelem célja, alapfogalmai


Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények Tüzvédelem


Tüzveszélyes anyagok.


Tüzveszélyességi osztálybasorolás


Foglalkozás-egészségügy


Természetvédelem


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A védelem jelentösége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek.


A víz


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi. Az ivóvíz minösége. Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A höszennyezés. A közmüolló. A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminöség-védelem szabályozása.


A levegö


A levegöszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyezö gázok és hatásaik.


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. Technológiai lehetöségek.


A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.


A hulladékok


A települési és a termelési hulladék.


A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei. Talajvédelem. Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.


Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása.


Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai


		2. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0111-06

		Műszaki dokumentációk

		szk

		113/1.1/0111-06

		74

		0

		0

		74





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0111-06
Műszaki dokumentációk





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


2. szint


3. szint


2. szint


3. szint 



Információforrások kezelése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Szabadkézi vázlatkészítés


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés 50% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


74 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai alapszabványok


Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés


Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások


Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások


Tűrés, illesztés


Felületi minőség


Jelképes ábrázolások


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás


Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: - fémszerkezetek rajzai


- technológiai rajzok


Rendszerek rajzai


- kapcsolási vázlatok


- villamos rendszerek rajzai


- építészeti rendszerek rajzai


- folyamatábrák és folyamatrendszerek


		3. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		szk

		113/2.1/0111-06

		0

		36

		0

		54



		

		

		szk

		113/2.2/0111-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.1/0111-06
Geometriai mérések





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Mértékegységek


Müszaki mérés eszközeinek ismerete Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépipari méröeszközök használata


3. szint Egyéb méröeszközök használata


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

Alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20%

A képzési helyszín jellege:

Méröszoba

Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

		Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel,


 méröórával. méröórával

		Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel





Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel.

Szögmérések szinuszvonalzóval Külsö kúpok mérése, ellenörzése Belsö kúpok mérése, ellenörzése Mérés méröhasábokkal

Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel

Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával.


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumok készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0111-06
Geometriai mérések elmélete





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Mérési utasítás

B típus Mértékegységek

B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete

B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek mérése és ellenOrzése

B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb mérOeszközök használata

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO képesség

Figyelem-összpontosítás

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

Miszaki rajz értelmezése 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

Miveletek gyakorlása 20%

Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

18 óra elmélet csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése.

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú


mérOeszközökkel.

Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata.


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,


.

alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma

		4. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		szk

		113/3.1/0111-06

		18

		0

		0

		214



		

		

		szk

		113/3.2/0111-06

		18

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.3/0111-06

		18

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/3.4/0111-06

		0

		0

		18

		



		

		

		szk

		113/3.5/0111-06

		0

		0

		142

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.1/0111-06
Munkabiztonság, minőségvédelem





Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus



Minöségbiztosítási alapismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabadkézi vázlatkészítés


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Figyelem-összpontosítás Tervezési képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Szabálykövetés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%

Rajz értelmezése 30%

Válaszolás írásban mondatszintii kérdésekre 10%

Utólagos szóbeli beszámoló 10%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely Képzési idö:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

- a miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése

- az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata

- az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek


megválasztása

- a különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság

- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre kifejtett hatása

-a gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága

- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.2/0111-06
Anyagjelölések értelmezése





Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Szabványhasználati ismeretek

C típus C típus C típus C típus C típus C típus C típus



Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyüfém ötvözetek


Szabványos színesfém ötvözetek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség


Áttekintö képesség


Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gyakorlati jelentöségü szabványos ötvözetek áttekintése


Az ipari vasötvözetek csoportosítása:


Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira.


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.


A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.


Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/3.3/0111-06





Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete Hozzárendelt feladatkompetenciák:Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus


C típus


D típus



Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb jellemzöi


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hozzárendelt szakmai készségek:


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%


Müszaki rajz értelmezése 25%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%


Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


18 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Anyagkiválasztás


Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)


Az anyagkiválasztás müszaki, gazdasági szempontjai


Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból


A kohászati félkész termékek méretszabványai és müszaki szállítási elöírások folytatása


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.4/0111-06
Előrajzolás





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Síkmértani szerkesztések


B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


B típus Elörajzolás


B típus Képlékenyalakítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi beszédkészség


4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Tervezési képesség


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Térlátás


Kézügyesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Müszaki rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 30% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az elörajzolással szembeni követelmények

Az elörajzolás lépései

· a munkadarab ellenörzése

· a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása,

· a felrajzolandó felület festése, színezése,

· a rajzoló- és méröeszközök kiválasztása, elökészítése,

· elörajzolás,

· ellenörzés

Az elörajzolás szerszámai, eszközei

Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata

Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai

Síkbeli és térbeli előrajzolás

- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez

- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása


5. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:


113/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus
A típus


Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Reszelés, fiirészelés, köszörülés

Élkiképzés

Haj lítás Nyújtás Egyengetés

Kézi és kisgépes forgácsolás

Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint 3. szint 5. szint 5. szint 3. szint

		Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Köznyelvi beszédkészség


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méröeszközök használata





Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás


Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Müveletek gyakorlása 60%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kézi megmunkálási gyakorlatok


A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése


- illesztés reszeléssel


- hántoló szerszámok, eszközök


- lemezalkatrész készítése


- sík és ívelt felületek hántolása


- a dörzsárazás szerszámai és müvelete


- türésezett furatok alak- és méretellenörzése


- illesztés dörzsárazással


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek


- illesztés csiszolással


- oldható kötések készítése, szerelése


- komplex illesztési munkák, ellenörzö feladatok


		5. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/1.0/0239-06

		Alapfogalmak

		szk

		113/1.1/0239-06

		21

		0

		0

		30



		

		

		szk

		113/1.2/0239-06

		9

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0239-06
Általános alapfogalmak





Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait WPS alapján beazonosítja az anyagokat


Állapotjelzö müszerek jelzéseit értékeli


Egyszerü vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg Folyamatos minöségellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus D típus D típus D típus D típus


C típus
C típus


D típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani ismeretek Anyagvizsgálatok Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


5. szint 5. szint 4. szint 3. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Diagramok olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Következtetési képesség Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%


Anyagminták azonosítása 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


21 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok rendszerezése sürüség alapján. Ipari vasötvözetek, könnyüfémek és ötvözetei, szinesfémek és ötvözetei


Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS"


Mennyiségek, jelölések, mértékegységek


Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás, vezérlés fajtái


Minöségirányítási, minöségellenérzési alapfogalmak


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.2/0239-06
Hegesztési alapfogalmak





WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elömelegítést végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
C típus
A típus


A típus


B típus
A típus


C típus
C típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Diagramok olvasása, értelmezése


Gyártási utasítások értelmezése


Szabványok használata


Hegesztéstechnológiák


Hegesztöláng használata


Az anyagok elökészítése hegesztéshez Élkiképzés


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Hegesztési jelképek értelmezése 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerekben való gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%


Anyagminták azonosítása 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


9 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése. Hegesztési helyzetek. Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük


		6. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0239-06

		Hegesztési alapismeretek

		szk

		113/2.1/0239-06

		15

		0

		0

		84
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/2.1/0239-06
Hegesztési Biztonsági Szabályzat


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi elöírásokat


Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését


Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat Zárt, szük térben végzi munkáját


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus A típus


C típus



Biztonságtechnika


Gázhegesztés biztonságtechnikája Ívhegesztés biztonságtechnikája Gázhegesztés környezetkárosító hatása Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%

A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Képzési idö:

15 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

		HBSZ ismerete

2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0239-06
Munkavégzés feltételei





Szemrevételezi a munkaterületet

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására

Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét

Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket

Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Szabványok használata

Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete Méröeszközök


Elörajzolás

Reszelés, fürészelés, köszörülés

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Állapotjelzö méröeszközök

5. szint Szerelö kéziszerszámok

5. szint Befogó, rögzítö eszközök

5. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Áttekintö képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Önállóság

Egyedüllét türése

Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


21 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ elöírásai a munkavégzés feltételeiröl


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/2.3/0239-06





Hegesztőberendezések, hegesztőkészülékek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket


Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)


Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelése


A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése A típus Hegesztöberendezések használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


32 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztö berendezések, eszközök Ívhegesztö berendezések, eszközök


4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/2.4/0239-06
Hegesztés hozag- és segédanyagai


Kiválasztja a megfelelö elektródát, égöszárat, illetve huzalt WPS alapján beazonosítja az anyagokat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus B típus


B típus
A típus


C típus



Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre Gázhegesztés hozaganyagai


Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai Hegesztögázok


Anyagok, segédanyagok


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


5. szint Mennyiségérzék


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


16 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Bevont ívhegesztö elektródák jellemzöi


A gázhegesztö pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzöi és a kiválasztásuk szempontjai.


A folyósítószer feladata, típusai, jellemzöi és alkalmazása


Hegesztögázok


		7. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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		óraszáma



		azonosítója
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		113/3.0/0239-06

		Termikusvágás alapismeretei

		szk

		113/3.1/0239-06

		4

		0

		0

		4





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.1/0239-06
Termikusvágás alapismeretei





Termikus vágásokat végez


Beállítja a WPS szerinti paramétereket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Gyártási utasítások értelmezése


B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


D típus Fémtani ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Termikus vágás fogalma, fajtái.


Termikus vágászok berendezései, eszközei


		8. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma
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		jellege
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		Hegesztés befejező műveletei

		szk
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/4.1/0239-06
Hegesztés befejező műveletei





Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Megtisztítja a felületet


Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint


Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséröl Letakarítja a munkaterületet


Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerü tárolásáról Kiüríti a szüröberendezések gyüjtötartályait


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Ipari vasötvözetek hökezelése


Színesfémek és ötvözeteik hökezelése


Könnyüfémek és ötvözeteik hökezelése


Hibajavítások végzése


Hajlítás Nyújtás Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 3. szint Elemi számolási készség


5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 1. szint Elemi szintü számítógéphasználat Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hökezelés fogalma célja. Hökezelö eljárások az eljárás célja szerint. Hulladék tárolás


Hibakeresö vizsgálatok


		9. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.1/0240-06
Termikus vágás, darabolás alapismeretei





Kiválasztja a vágási paramétereket


Elvégzi a vágási müveletet


Elkészíti a lemeztervet


Termikus vágásnál ellenörzi a láng minöséget, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus
D típus
A típus
A típus
A típus
A típus
A típus



Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Lángvágás berendezései, eszközei Plazmavágás berendezései, eszközei Egyéb vágási technológiák Lángvágás technológiája Plazmavágás technológiája


Hozzárendelt szakmai készségek:


Elemi szintü számítógéphasználat


Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje


Befogó, rögzítö eszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai. Termikus vágási eljárások.


Vágott felület minösítése.


Gyalulás


2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



113/1.2/0240-06
Lángvágás előkészületi műveletei


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése


Anyagok, segédanyagok ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás


A környezet tisztántartása


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70% Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.3/0240-06
Lángvágás folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén


Elvégzi a vágási müveletet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei


Lángvágás technológiája


Biztonságtechnika


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás Lángvágás technológiája


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/1.4/0240-06
Lángvágás befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei


Lángvágás technológiája


A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elővigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelősségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ ismerete.


Gázpalack Biztonsági Szabályzata


		10. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/2.0/0240-06

		Termikus vágás, darabolás II

		szk

		113/2.1/0240-06

		5

		0

		0

		48



		

		

		szk

		113/2.2/0240-06

		0

		0

		16

		



		

		

		szk

		113/2.3/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.4/0240-06

		5

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/2.5/0240-06

		0

		0

		14

		



		

		

		szk

		113/2.6/0240-06

		4

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.1/0240-06
Plazmavágás előkészületi műveletei





A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Inicializál és pályaellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése


Anyagok, segédanyagok ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.


Vágható fémek.


A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivögázzal


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.2/0240-06
Plazmavágás folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Elvégzi a vágási müveletet


Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Méretre szabja a munkadarabot


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei


Plazmavágás technológiája


Biztonságtechnika


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Plazmavágás technológiája.


Vágás eszközei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.3/0240-06
Plazmavágás befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei


Plazmavágás technológiája


A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Biztonságtechnikai elöírások. HBSZ


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.4/0240-06
Egyéb eljárások előkészületi műveletei





A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)


Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást Inicializál és pályaellenörzést végez


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Egyéb vágási technológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Egyéb vágóberendezések ismerete


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
5. szint



Elemi szintü számítógéphasználat Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Mennyiségérzék


Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök Állapotjelzö méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Térlátás


Önfegyelem


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Gépészeti rajz értelmezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.


Vágható fémek


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.5/0240-06
Egyéb eljárások folyamata





Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez


Elvégzi a vágási müveletet


Felügyeli a vágási folyamatot


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét Méretre szabja a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Egyéb vágási technológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Egyéb vágóberendezések


Hozzárendelt szakmai készségek:


Mennyiségérzék


Állapotjelzö méröeszközök


Termikus vágás berendezései, eszközei


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Vágás technológiája, eszközei


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/2.6/0240-06
Egyéb eljárások befejező műveletei





Elökészíti a következö vágási programot


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb vágási technológiák


Biztonságtechnika


Egyéb vágóberendezések


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Befogó, rögzítö eszközök


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenörzöképesség)


Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


HBSZ.


Biztonságtechnikai előírások


		11. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/3.0/0240-06
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		szk
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		4
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		0
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		113/3.6/0240-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/3.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.2/0240-06
Fémek hegeszthetősége gázhegesztéssel





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegeszthetöség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/3.3/0240-06
Hegesztőgázok, hegesztőberendezések





Ellenörzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentöket


Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát


Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		A típus


B típus


A típus


B típus
B típus

		Hegesztögázok használata Gázhegesztés hozaganyagai Hegesztöláng


Lángforrasztás


Termikus szórás





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Elemi számolási készség


5. szint Állapotjelzö méröeszközök


5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Kontroll (ellenörzöképesség)


Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Tanmühely

Képzési idö:

5 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az égést tápláló oxigén, éghetö gázok.

Gázhegesztö-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentök, hegesztötömlök és tömlöcsatlakozások, hegesztöpisztolyok, biztonsági szerelvények

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Gázhegesztés végrehajtás a





Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét

Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot

Ellenörzi az összeállítás pontosságát

Felhegeszti a kifutólemezeket

A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) Palackcserét végez

Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést

Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus

B típus

A típus

A típus

B típus
B típus
A típus

C típus


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük Hegesztéstechnológiák

Hegesztöláng

Hegesztöberendezések használata Lángforrasztás

Termikus szórás

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint

5. szint

4. szint

5. szint 5. szint 4. szint


Kéziforgácsoló szerszámok

Gázhegesztés berendezései, eszközei

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztántartása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség

Stabil kéztartás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az anyagok elökészítése a gázhegesztéshez. A hegesztöanyag kiválasztása. A hegesztöberendezések használata. A hegesztöláng beállítása.


A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés


Lángforrasztás Termikus szórás


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elvárt minöségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba. Gázzárványok. Salakzárványok. Repedések


6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Gázhegesztés biztonságtechnikáj a


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus


C típus



Gázhegesztö-berendezések és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Biztonságtechnika


Gázhegesztés biztonságtechnikája Gázhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztö-berendezések idöszaki ellenörzése. A gázhegesztéssel kacsolatos munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Lesalakolja a füzövarratokat


Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait


Felhegeszti a kifutólemezeket


Ellenörzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztögépet


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.


A hegesztési sorrendterv. Elömelegítés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztő elektródák Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Kiválasztja a hegesztögépet


Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót


Lesalakolja a füzövarratokat


Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


A típus Hegesztöberendezések használata Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


9 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az ívhegesztés ömlesztofolyamata.


Ívhegeszto áramforrások és eszközök


Ívhegeszto elektródák: bevonatának fo feladatai, kihozatali tényezo, bevonattípusok


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Az ívhegesztés hő- és fémtani folyamata





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus D típus D típus C típus C típus C típus



Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek hokezelése Színesfémek és ötvözeteik hokezelése Könnyüfémek és ötvözeteik hokezelése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Hokezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetoség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési ido:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A ho hatása a szerkezeti elemre.


A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


Beállítja a polaritást és a paramétereket


Leföldeli a berendezést szükség szerint


Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60% A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztés minöségi követelményei.


Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb eltérések


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/4.7/0240-06





Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Hegesztöberendezések használata


B típus Hegesztéstechnológiák


B típus Biztonságtechnika


A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája


A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök


A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


A környezet tisztántartása


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem.


Zaj elleni védelem, höhatás elleni védelem


		13. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/5.0/0240-06

		Volfrámelektródás védőgázas


ívhegesztés

		szk

		113/5.1/0240-06

		4

		0

		0

		230



		

		

		szk

		113/5.2/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/5.3/0240-06

		10

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/5.4/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/5.5/0240-06

		0

		0

		200

		



		

		

		szk

		113/5.6/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/5.7/0240-06

		4

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.


A hegesztési sorrendterv.


Elömelegítés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.2/0240-06





Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,


a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.3/0240-06





Volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus


A típus


B típus
A típus

		Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása





Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10% A képzési helyszín jellege:


Tanterem

Tanmühely

Képzési idö:

10 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az AWI hegesztés elve, a hegesztöberendezés felépítése, hegesztöáramforrás építöelemi és ezek funkciói.

Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetöségi adatok, bekapcsolási idö. Hegesztöpisztoly, gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott hegesztöberendezés.

Az egyenáramú ív jellemzöi, szürökondenzátor feladata.

Hegesztöberendezés összeállítási és kabantartási munkái

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/5.4/0240-06





Volfrámelektródás, védögázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok
használata és alkalmazása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti

A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Anyagok, segédanyagok ismerete

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre

Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

Volframelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék

5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés

Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztöáram megválasztása, beállítása, mérése.


Irányértékek a hegesztöáramerösség kiválasztásához.


Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása. Védögázfelhasználás-védögázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védögázok, munkahely védögázellátása.


AWI hegesztöpálcák


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/5.5/0240-06





Varratképzés volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


A típus Szabványok használata


A típus Gyártási utasítások értelmezése


A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt szakmai készségek:


		4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint

		Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben


Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben





Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/5.6/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%


Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:

4 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai, porozitásképzödés okai, kötéshibák képzödésének okai, végkráterképzödés okai.

AWI hegesztöberendezés müködésének zavarai, okok és következmények.

Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban

		7. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/5.7/0240-06





Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés biztonságtechnikáj a Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus

C típus


Hegesztöberendezések használata Hegesztéstechnológiák

Biztonságtechnika

Ívhegesztés biztonságtechnikája Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10%

A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


4 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem


		14. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/6.0/0240-06

		Fogyóelektródás védőgázas


ívhegesztés (MÍG/MAG)

		szk
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		0

		230



		

		

		szk
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		0

		



		

		

		szk

		113/6.3/0240-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.4/0240-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.5/0240-06

		4

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.6/0240-06

		0

		0

		200

		



		

		

		szk

		113/6.7/0240-06

		3

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/6.8/0240-06

		3

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/6.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést végez


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett kötés helye körzetének tisztítása.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/6.2/0240-06





Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


2 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/6.3/0240-06





Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus


A típus


B típus
A típus

		Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Hegesztéstechnológiák


Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása





Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Anyagminták azonosítása 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hegesztöáramforrás. Huzalelötoló berendezés. Hegesztöpisztoly


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/6.4/0240-06





Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


B típus Hegesztéstechnológiák Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési paraméterek hatása.


Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktetö ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe a kötésminöségére


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/6.5/0240-06





Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztOhuzalok, védőgázok
használata és alkalmazása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Anyagok, segédanyagok ismerete

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik

ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre

Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai

Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Mennyiségérzék

5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás

Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

KözérthetOség

Tanulói tevékenységformák:

Anyagminták azonosítása 20%

Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

4 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: HegesztOhuzalok, védOgázok. Alapanyagok

		6. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/6.6/0240-06





Varratképzés fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák:

A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja

Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Huzalt cserél


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


A típus Szabványok használata


A típus Gyártási utasítások értelmezése


A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/6.7/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata

Gyártási utasítások értelmezése

MérOeszközök használata

A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök

5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben

4. szint Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás

Okok feltárása

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
FelelOsségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%

Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%

Technológiai minták elemzése 60%

A képzési helyszín jellege:

Tanterem

Tanmühely

Képzési idO:

3 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A kötésekben keletkezO eltérések csoportosítása és kódjelzése

A tompa- illetve sarokvarratok jellemzO külsO és belsO eltérései.

Az eltérések megengedhetO értékeikre vonatkozó elOírások

		8. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		113/6.8/0240-06





Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minOségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus HegesztOberendezések használata

B típus Hegesztéstechnológiák

B típus Biztonságtechnika

A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája

A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök


A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


A környezet tisztántartása


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem


		15. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/7.0/0240-06

		Egyéb hegesztőeljárás

		szk

		113/7.1/0240-06

		3

		0

		0

		142



		

		

		szk

		113/7.2/0240-06

		5

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/7.3/0240-06

		10

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/7.4/0240-06

		3

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/7.5/0240-06

		3

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/7.6/0240-06

		0

		0

		112

		



		

		

		szk

		113/7.7/0240-06

		3

		0

		0

		



		

		

		szk

		113/7.8/0240-06

		3

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/7.1/0240-06





Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál


Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Elkészíti a varrattérképet


Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


C típus


B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus



Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás


Reszelés, fürészelés, köszörülés


Élkiképzés Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


3. szint


4. szint 4. szint 4. szint



Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz készítése


Diagramok olvasása, értelmezése Hegesztési jelképek értelmezése Alakító kéziszerszámok


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Megbízhatóság


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 60%


Gépészeti rajz értelmezése 20%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.


A hegesztés rajzi jelölése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Fémek hegeszthetősége egyéb hegesztőeljárással Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
D típus
D típus
D típus


C típus C típus C típus C típus



Anyagok, segédanyagok ismerete


Az anyagok tulajdonságai


Fémes anyagok rendszerezése


Fémtani alapismeretek


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 70%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztett kötés felépítése.


Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött acélok.


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:
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Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fedett ívü hegesztés elve, berendezései.


Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés elve, berendezései. Plazmaívhegesztés elve, berendezései.


Ellenállás-hegesztés elve, berendezései.


Sajtolóhegesztés elve, berendezései.


Egyéb hegesztési eljárások


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/7.4/0240-06
Egyéb eljárások paraméterei





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztési paraméterek hatása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/7.5/0240-06





Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Anyagminták azonosítása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fedettívü hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


Egyéb hegesztöeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Varratképzés egyéb hegesztő eljárással





Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Kitölti a fedöporszárítási naplót


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint


4. szint


5. szint


5. szint
4. szint



Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési jelképek értelmezése


Ívhegesztés berendezései, eszközei


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek


		7. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/7.7/0240-06
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák





Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Méröeszközök használata


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való gondolkodás


Okok feltárása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat


Pontosság


Megbízhatóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% Technológiai minták elemzése 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:

3 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A kötésekben keletkezö eltérések csoportosítása és kódjelzése.

A tompa, illetve sarokvarratok jellemzö külsö és belsö eltérései. Varrathiba kimutatási módszerek.

Az eltérések megengedhetö értékeikre vonatkozó elöírások

		8. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:
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Egyéb hegesztőelj árás biztonságtechnikáj a

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint

Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással

Kitölti a gépnaplót

Ellenörzi a beszállási engedély meglétét

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Hegesztöberendezések használata

Hegesztéstechnológiák

Biztonságtechnika

Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása Tüzoltó berendezések, eszközök

Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:

Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Okok feltárása

Kontroll (ellenörzöképesség)

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Felelösségtudat

Pontosság

Megbízhatóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetöség

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%

Elemzés készítése tapasztalatokról 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanműhely


Képzési idő:


3 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem


		16. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/8.0/0240-06

		Hegesztési feszültségek, alakváltozások

		szk

		113/8.1/0240-06

		5

		0

		0

		5





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hegesztési feszültségek, alakváltozások





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Diagramok olvasása, értelmezése


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Elemi számolási készség 5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Képzési idő:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztés során bevitt hő jellemzése. A fémek viselkedése hő hatására. A hegesztési feszültségek kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása.


A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetőségei


		17. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/9.0/0240-06

		Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek

		szk

		113/9.1/0240-06

		5

		0

		0

		5





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		113/9.1/0240-06





Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerböl


Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót


Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Gyártási utasítások értelmezése A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Információk önálló rendszerezése 50% Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


A képzési helyszín jellege:


Tanterem


Tanmühely


Képzési idö:


5 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap. Különbözö engedélyek


Hegesztök minösítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy igénybevételnek kitett varratokat készítök nyilvántartása. Hegesztöanyag fogyási napló vezetése


		18. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		113/10.0/0240-06

		Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése

		szk

		113/10.1/0240-06

		10

		0

		0

		10





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		113/10.1/0240-06
Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése





Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus Diagramok olvasása, értelmezése


D típus Az anyagok tulajdonságai


D típus Anyagvizsgálatok ismerete Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintű számítógéphasználat


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5. szint Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségtudat


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Technológiai próbák végzése 30% Technológiai minták elemzése 30% Geometriai mérési gyakorlat 20% Anyagminták azonosítása 10% Tárgyminták azonosítása 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


10 óra elmélet csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A hegesztés minőségi követelményei


Hegesztési eltérések


Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok


Szabadsáv terhére:

A műszaki ábrázolások alapjai 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolások alapjai

37 óra


A tanulók fegyelmezett


munkavégzésre nevelése.


A rajzeszközök


és mérőeszközök pontos


használata.


Gondos és esztétikus


munkavégzésre nevelés.


Tanári bemutatás


és magyarázat alapján


jegyzetkészítés.




		A műszaki dokumentáció


és a szabvány fogalma.


A műszaki dokumentáció


általános előírásai.


A mértékegységek,


névleges és tényleges


méret.


Mérési gyakorlatok:


hosszúságmérés


mérőszalaggal,


tolómérővel,


mikrométerrel.


Ellenőrző eszközök


használata: derékszög,


acél- és más vonalzók,


szögellenőrző eszközök.


Rajzlapok méretei,


méretarány, feliratmező,


darabjegyzék, vonalfajták,


méretmegadás,


szabványírás.


Rajzeszközök használata,


rajzok készítése (papíron


és munkadarabon).




		A munkahely rendjét,


a fontosabb


munkavédelmi


és tűzrendészeti oktatás


szabályait munkanaplóba,


jegyzetfüzetbe leírják.


Megismerkednek


a műszaki dokumentáció


általános előírásaival.


Gyakorolják a fontosabb


mértékegységeket és azok


átszámítását


prefixumokkal.


Felmérő dolgozatot írnak,


és azt kiértékelik.


Hosszúságmérési


gyakorlatokat végeznek,


különféle hosszmérő


eszközökkel.


Ismerkednek az ellenőrző


eszközökkel


és használatukat


gyakorolják.


Rajzeszközökkel


ismerkednek


és gyakorolják azok


használatát




		– A tanulók be tudják


tartani


a munkavédelmi


és tűzrendészeti


előírásokat.


– Tudják alkalmazni


a műszaki


dokumentáció


általános előírásait.


– A tanulók képesek


alkalmazni az SI


alapmértékegységeit


és azok kisebb


és nagyobb értékeit


prefixumokkal


átszámítani.


– Tudnak


mérőszalaggal mmpontossággal,


tolómérővel


0,05 mm pontossággal


mérni.


– Tudják használni az


ellenőrző


eszközöket.


– Tudják


a rajzeszközöket


használni, ismerik


a rajzlapméreteket,


a kicsinyítést


és nagyítást.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.






		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Műszaki ábrázolás


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolás


74 óra

		Metszeti ábrázolás


Egyszerű és összetett


metszete




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Egyszerű testek


ábrázolása metszetben,


füzetben és A/4-es


rajzlapon, projektfeladat


Forgástestek ábrázolása


félvetületben, félnézet-félmetszetben.

füzetben és


A/4-es rajzlapon


Lépcsős metszetek


alkalmazása


csoportmunkában


Differenciált feladatok.

		A tanulók legyenek


képesek:


− a metszeteket


rendszerezni,


− jelrendszerüket


ismertetni,


szerkesztési


feladatokat elvégezni,


− különbséget tenni


metszet és szelvény


között,


− alkatrészt összetett


metszetben ábrázolni.






		

		Méretmegadás elemei,


mérethálózat felépítése


Rajzi szabályok




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Bázisméretek,


szerkesztési és


technológiai bázisok


megválasztása, indoklása.

		A tanulók legyenek


képesek:


− szabvány szerinti,


megfelelő


méretelosztású


méretezett rajzot


készíteni,


− alkalmazni a


különleges


méretmegadások


szabályait,


− alkalmazni a


bázisméreteket, a


szerkesztési és


technológiai


bázisokat.



		

		Alkatrészrajz, műhelyrajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Alkatrészrajzok készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


méretezett rajzot


készíteni.






		

		Összeállítási rajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Összeállítási rajz


készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− helyesen értelmezni


az összeállítási rajz


fogalmát,


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


összeállítási rajzot


készíteni.








Lemezalakítási módok 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Lemezalakítási módok 74 óra



		Statika


Erőrendszerek


Síkbeli erőrendszerek


Egyensúly fogalma,


annak biztosítása.


Az erő és erőrendszerek


fogalma, jelölése,


jellemzőinek ismerete.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb


szerkesztések és


számítási feladatok


végzése




		A tanulók legyenek


képesek:


− egyéb tantárgyakban


szerzett ismereteiket


hasznosítani,


− az erőt ábrázolni,


összetevőkre bontani,


erők eredőjét


meghatározni,


− az erő nyomatékát


meghatározni,


− ismertetni az erő


jelét, mértékegységeit


és az eredő erő


kiszámításának


módját.



		

		Tartók statikája


Egyszerű és konzolos


Tartó fogalma. 

A tartó reakció erőinek meghatározása számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.


Nyíróerő ábra szerkesztése.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− kéttámaszú tartók


reakcióerőit,


veszélyes


keresztmetszetét,


maximális hajlító


nyomatékát


meghatározni.






		

		Terhelési módok


Egyszerű igénybevételek


Húzott és hengerelt


acélok alkalmazása


Egyszerűbb


acélszerkezetek


Csőszerkezetek elemei


Csőhajlítási eljárások


Képlékenyalakítási


eljárások:


− kovácsolás és sajtolás


− hengerlés


− huzal-, rúd- és


csőhúzás


− mélyhúzás.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni és


ismertetni az


egyszerű


igénybevételeket,


− acélszerkezetek,


csőszerkezetek


igénybevételeit


felismerni, ismertetni,


− acélcsöveket adott


sugárral meghajlítani,


− ismertetni a


képlékenyalakítás


lényegét.





Szakmai tankönyvek listája:

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott





HEGESZTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI


I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK


1. A szakképesítés azonosító száma:
31 521 11 0000 00 00


2. A szakképesítés megnevezése:
Hegesztö


3. Szakképesítések köre:


3.1 Részszakképesítések


Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 01 Megnevezés:
Bevontelektródás hegesztö
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 02


Megnevezés:
Egyéb eljárás szerinti hegesztö
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 03


Megnevezés:
Fogyóelektródás hegesztö
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 04


Megnevezés:
Gázhegesztö


Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 05 Megnevezés:
Hegesztö-vágó gép kezelöje
Azonosítószám: 31 521 11 0100 31 06


Megnevezés:
Volfrámelektródás hegesztö


3.2 Szakképesítés-elágazások
Nincsenek


3.3. Szakképesítés-ráépülés
Nincs


4. Hozzárendelt FEOR szám:
7425


5. Képzés maximális idötartama:


		Szakképesítés megnevezése

		Szakképzési évfolyamok
száma

		Óraszám



		Hegesztö

		2

		2000





II.
EGYÉB ADATOK


SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Hegesztő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a


gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai


végzettség


Szakmai elöképzettség:
–


Elöírt gyakorlat:
–


Elérhetö kreditek mennyisége:
–


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. Elmélet aránya:
30%


3. Gyakorlat aránya:
70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „elörehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van


Idötartama (évben vagy félévben):
1 év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhetö


Ha szervezhetö, mikor:
3. félév után


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Bevontelektródás hegesztő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a


gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai


végzettség


Szakmai elöképzettség:
–


Elöírt gyakorlat:
–


Elérhetö kreditek mennyisége:
–


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama:


Szakképzési évfolyamok száma:
–


		Óraszám:

		1200



		3. Elmélet aránya:

		30%



		4. Gyakorlat aránya:

		70%





5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): –


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Egyéb eljárás szerinti hegesztő 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a


gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai


végzettség


Szakmai elöképzettség:
–


Elöírt gyakorlat:
–


Elérhetö kreditek mennyisége:
–


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama: Szakképzési évfolyamok száma:
–


Óraszám:
1200


3. Elmélet aránya:
30%


4. Gyakorlat aránya:
70%


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): –


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fogyóelektródás hegesztő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a


gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai


végzettség


Szakmai elöképzettség:
–


Elöírt gyakorlat:
–


Elérhetö kreditek mennyisége:
–


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama:


Szakképzési évfolyamok száma:
–


Óraszám:
1200


3. Elmélet aránya:
30%


4. Gyakorlat aránya:
70%


5. Szakmai alapképzés idOtartama (fogyatékkal élOk esetében, iskolai rendszerben): –


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gázhegesztő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetO az e rendelet 3. számú mellékletében a


gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetOek a szakképzést elOkészítO évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai elOképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai


végzettség


Szakmai elOképzettség:
–


ElOírt gyakorlat:
–


ElérhetO kreditek mennyisége:
–


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek


2. A képzés maximális idOtartama:


Szakképzési évfolyamok száma:
–


		Óraszám:

		1200



		3. Elmélet aránya:

		30%



		4. Gyakorlat aránya:

		70%





5. Szakmai alapképzés idOtartama (fogyatékkal élOk esetében, iskolai rendszerben): –


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Hegesztő-vágó gép kezel6je 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetO az e rendelet 3. számú mellékletében a


gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetOek a szakképzést elOkészítO évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai elOképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai


végzettség


Szakmai elOképzettség:


ElOírt gyakorlat:


ElérhetO kreditek mennyisége:


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama:


Szakképzési évfolyamok száma:
–


		Óraszám:

		400



		3. Elmélet aránya:

		30%



		4. Gyakorlat aránya:

		70%





5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): –


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges


RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Volfrámelektródás hegesztő


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetö az e rendelet 3. számú mellékletében a


gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is.


Vagy


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai


végzettség


Szakmai elöképzettség:
–


Elöírt gyakorlat:
–


Elérhetö kreditek mennyisége:
–


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama: Szakképzési évfolyamok száma:
–


		Óraszám:

		1200



		3. Elmélet aránya:

		30%



		4. Gyakorlat aránya:

		70%





5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): –


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges


III.
MUNKATERÜLET


1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:


		FEOR száma

		FEOR megnevezése



		7425

		Hegesztö





2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


Elvégzi az adminisztrációs feladatokat


Ellenörzi a munkaterületet


Elökészíti a munkadarabot


Beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket


Elvégzi a hegesztést


Elvégzi a vágást


Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat


3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:


		

		

		A szakképesítéssel rokon szakképesítések



		

		azonosító száma

		

		megnevezése



		31

		582 10 0000 00

		00

		Épületlakatos



		31

		521 25 0000 00

		00

		Szerkezetlakatos





IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK


A szakmai követelménymodulok felsorolása:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


A
Környezetvédelmi ismeretek


A
Tüzvédelmi ismeretek


A
Munkabiztonsági ismeretek


A
Tüzoltó berendezések, eszközök


A
Tüzkár bejelentése


A
Elsösegélynyújtási ismeretek


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3
Információforrások kezelése


3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


4
ElsOsegélynyújtás


Személyes kompetenciák:


Pontosság Önállóság Döntésképesség


FelelOsségtudat


Szabálykövetés


Társas kompetenciák:
Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


ÁttekintO képesség


Figyelem-összpontosítás


RendszerezO képesség


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elOvigyázatosság Tervezési képesség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06
Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenOrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, védOfelszereléseket


Egyszerii gépészeti miiszaki rajzokat készít


Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelO berendezéseket, védOfelszereléseket személyi védOfelszereléseket


ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelOt Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)


Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremiiködik a minOségbiztosítási feladatok megvalósításában


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


D
Ábrázolási módok


B
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


C
Mérési utasítás


B
Mértékegységek


C
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai


C
Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai


C
Ipari anyagok villamos tulajdonságai


C
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


C
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C
Ipari anyagok egyéb jellemzöi


D
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik


C
Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira


C
Szabványos ipari vasötvözetek


C
Szabványos könnyüfém ötvözetek


C
Szabványos színesfém ötvözetek


B
Müszaki mérés eszközeinek ismerete


B
Hosszméretek mérése és ellenörzése


B
Szögek mérése és ellenörzése


B
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


B
Elörajzolás


C
Reszelés, fürészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


B
Képlékenyalakítás


B
Hajlítás


B
Nyújtás


B
Egyengetés


B
Kézi és kisgépes forgácsolás


B
Minöségbiztosítási alapismeretek


A
Érintésvédelmi alapismeretek


A
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


A
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


A
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


A
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


B
Szabványhasználati ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


3
Köznyelvi beszédkészség


3
Információforrások kezelése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


2
Gépészeti alkatrészrajz készítése


3
Szabadkézi vázlatkészítés


2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3
Müszaki táblázatok kezelése


4
Gépipari méröeszközök használata


5
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3
Egyéb méröeszközök használata


Személyes kompetenciák:


Pontosság
Önállóság


Döntésképesség Felelességtudat Térlátás


Szabálykövetés Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi ere

Társas kompetenciák:
Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekinte képesség Figyelem-összpontosítás Rendszereze képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Körültekintés, elevigyázatosság


Tervezési képesség Absztrakt gondolkodás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0239-06
Hegeszt6 alapfeladatok


A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:


Azonosítja a szerkezeti anyagok febb típusait


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi eleírásokat


Szemrevételezi a munkaterületet


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására


Ellenerzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek)


Ellenerzi a munkaterületre eleírt munkavédelmi, tiizvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét Ellenerzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) eleírások maradéktalan teljesítését


Elvégzi a kezelési és karbantartási eleírásban meghatározott miiveleteket


Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat


Kiválasztja a megfelele elektródát, égeszárat, illetve huzalt


WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elemelegítést végez


WPS alapján beazonosítja az anyagokat


Ellenerzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)


Bekapcsolja az elszívó- és sziireberendezést Állapotjelze miiszerek jelzéseit értékeli


Egyszerii vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg Beállítja a WPS szerinti paramétereket


Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait Szemrevételezéssel ellenerzi a munkadarabot Megtisztítja a felületet


Termikus vágásokat végez


Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint Folyamatos mineség-ellenerzést végez


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint Zárt, sziik térben végzi munkáját


Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezésérel


Letakarítja a munkaterületet


Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerfi tárolásáról Kiüríti a szfirOberendezések gyfijtOtartályait


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Anyagok, segédanyagok


· Az anyagok tulajdonságai


· Fémes anyagok rendszerezése


· Fémtani alapismeretek


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre


C
Ipari vasötvözetek hOkezelése


C
Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése


C
Könnyfifémek és ötvözeteik hOkezelése


A
HegesztOgázok


· Gázhegesztés hozaganyagai


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


· MérOeszközök


A
GázhegesztO-berendezések és kezelése


A
Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elOkészítése hegesztéshez


· ElOrajzolás


C
Reszelés, ffirészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


· Hajlítás


· Nyújtás


· Egyengetés


A
HegesztOláng használata


A
HegesztOberendezések használata


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


· Biztonságtechnika


A
Gázhegesztés biztonságtechnikája


A
Ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Gázhegesztés környezetkárosító hatása


A
Ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintfi számítógép-használat


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök


5
Állapotjelze) mére)eszközök


5
Szerele) kéziszerszámok


5
Befogó, rögzíte) eszközök


5
Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i


5
Termikus vágás berendezései, eszközei


5
Gázhegesztés berendezései, eszközei


5
Ívhegesztés berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
He)kezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


Személyes kompetenciák:


Felele)sségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Egyedüllét tfirése


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthete)ség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerekben való gondolkodás A környezet tisztán tartása


Okok feltárása


Kontroll (ellene)rze) képesség) Áttekinte) képesség


Körültekintés, ele)vigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0240-06
Hegeszt6 feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:


Méretre szabja a munkadarabot


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Termikus vágásnál ellene)rzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Élele)készítést végez


Összeállítja ffize)varrattal a munkadarabot Ellene)rzi az összeállítás pontosságát Lesalakolja a ffize)varratokat


Megköszörüli a fiizOvarratok kezdeti és végpontjait


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztOkészülékben Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket Felhegeszti a kifutólemezeket


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket


Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


WPS szerinti próbahegesztést végez


A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Eltávolítja a salakot és a fröcskölOdéseket ívhegesztés esetén EllenOrzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztOgépet


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint


Beállítja a polaritást és a paramétereket


Leföldeli a berendezést szükség szerint


Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást EllenOrzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentOket


Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát


Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Palackcserét végez


Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket Elkészíti a lemeztervet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást


Felügyeli a vágási folyamatot


ElOkészíti a következO vágási programot


Eltávolítja a kész munkadarabokat


Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtO ládát


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál


Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát


Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén


Elvégzi a vágási miiveletet


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Szükségszeriien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja Huzalt cserél


Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel


Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelOszoftvert


Kitölti a fedOporszárítási naplót


Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport


Általános minOségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást


Inicializál és pályaellenOrzést végez


Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket


Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Kiválasztja a vágási paramétereket


Letakarítja a hegesztO-, vágógépet


Kitölti a gépnaplót


EllenOrzi a beszállási engedély meglétét Elkészíti a varrattérképet


Vezeti az elektródaszárítási naplót


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Miiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok ismerete


· Az anyagok tulajdonságai


· Fémes anyagok rendszerezése


· Fémtani alapismeretek


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre


C
Ipari vasötvözetek hOkezelése


C
Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése


C
Könnyiifémek és ötvözeteik hOkezelése


A
HegesztOgázok használata


· Gázhegesztés hozaganyagai


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai


· Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai


· Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok ismerete


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


· MérOeszközök használata


A
Lángvágás berendezései, eszközei


A
Plazmavágás berendezései, eszközei


A
Egyéb vágóberendezések


A
Gázhegesztö-berendezések és kezelésük


A
Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


· Elörajzolás


C
Reszelés, ffirészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


· Hajlítás


· Nyújtás


· Egyengetés


A
Hegesztöláng


A
Lángvágás technológiája


A
Plazmavágás technológiája


A
Egyéb vágási technológiák


· A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


A
Hegesztöberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


· Lángforrasztás


· Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


· Biztonságtechnika


A
Gázhegesztés biztonságtechnikája


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája


A
Gázhegesztés környezetkárosító hatása


A
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elöírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintii számítógép-használat


4
Hegeszte-vágógép kezeleszoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mére-, ellenerzeeszközök


5
Állapotjelze méreeszközök


5
Szerele kéziszerszámok és kisgépek használata


5
Befogó, rögzíte eszközök


4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


4
Kéziforgácsoló szerszámok


5
Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzei


4
Alakító kéziszerszámok


5
Termikus vágás berendezései, eszközei


5
Gázhegesztés berendezései, eszközei


5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei


4
Egyéb hegeszteeljárások berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Hekezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


4
Varratképzés függeleges és fej feletti helyzetben


Személyes kompetenciák:


Felelességtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közértheteség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellenerze képesség) Áttekinte képesség


Körültekintés, elevigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0243-06
Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Méretre szabja a munkadarabot


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét


Zsírtalanítja az anyagot


ÉlelOkészítést végez


Összeállítja fiizOvarrattal a munkadarabot EllenOrzi az összeállítás pontosságát


Lesalakolja a fiizOvarratokat


Megköszörüli a fiizOvarratok kezdeti és végpontjait Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztOkészülékben Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket Felhegeszti a kifutólemezeket


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a hegesztéshez szükséges védO-eszközöket


Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót


Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel


WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál


A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Felügyeli a hegesztési folyamatot


Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket Eltávolítja a kész munkadarabot


Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölOdéseket, egyengeti a darabot)


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Miiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok


C
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre


C
Ipari vasötvözetek hOkezelése


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok ismerete


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések


· MérOeszközök használata


A
Bevontelektródás kézi ívhegesztési eljárás eszközei, berendezései és kezelésük


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elOkészítése hegesztéshez


A
HegesztOberendezések használata


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Tiizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tiizvédelmi elOírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök


5
Állapotjelze) mére)eszközök


5
Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i


5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei kiválasztása, beállítása


5
Hegeszte)pálca kiválasztása


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


4
Varratképzés függe)leges és fej feletti helyzetben


Személyes kompetenciák:


Felele)sségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthete)ség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellene)rze) képesség) Áttekinte) képesség


Körültekintés, ele)vigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0244-06
Gázhegeszt6 feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Összeállítja ffize)varrattal a munkadarabot


Ellene)rzi az összeállítás pontosságát


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegeszte)készülékben


Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket


Ellene)rzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztítást Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevíte)/éghete) gáz- és oxigénellátást


Ellene)rzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentOket


Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Palackcserét végez


Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket


Elkészíti a lemeztervet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást


Felügyeli a vágási folyamatot


ElOkészíti a következO vágási programot


Eltávolítja a kész munkadarabokat


Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtO ládát Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál


Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát


Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Elvégzi a vágási miiveletet


Szükség esetén cseréli a vágófej kopó alkatrészeit


Gázhegesztéshez biztosítja a paramétereket, égOgáz- és az oxigénellátást


WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti próbahegesztést végez


A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölOdéseket, egyengeti a darabot)


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


· Az anyagok tulajdonságai


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre


C
Ipari vasötvözetek hOkezelése


C
Ipari vasötvözetek


C
Könnyiifémötvözetek


C
Színesfémötvözetek


A
HegesztOgázok ismerete


A
HegesztOpálcák


· Anyagvizsgálatok


· MérOeszközök


A
GázhegesztO-berendezések és kezelésük


A
HegesztOláng használata


B
Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Gázhegesztés biztonságtechnikája


A
Gázhegesztés környezetkárosító hatása


A
Tüzoltó berendezések, eszközök


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintü számítógép-használat


4
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5
Állapotjelzö méröeszközök


5
Hegesztöpálca kiválasztása


5
Kisgépek használata


5
Befogó, rögzítö eszközök


4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


4
Kéziforgácsoló szerszámok


5
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


4
Alakító kéziszerszámok


5
Gázhegesztés berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Balra hegesztés


5
Jobbra hegesztés


Személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzö képesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elOvigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0245-06
Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Összeállítja fiizOvarrattal a munkadarabot EllenOrzi az összeállítás pontosságát


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztOkészülékben Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket Felhegeszti a kifutólemezeket


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket EllenOrzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztOgépet


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez


Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


EllenOrzi a csatlakozást a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint


Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz


Beállítja a polaritást és a paramétereket


Leföldeli a berendezést szükség szerint


WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál


A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket Utómunkálatokat végez, egyengeti a darabot


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Miiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok


C
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre


C
Ipari vasötvözetek hOkezelése


· MérOeszközök használata


· Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


A
Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Az anyagok elOkészítése hegesztéshez


· HegesztOberendezések használata


A
Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


· A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


A
Hibajavítások végzése


· Biztonságtechnika


A
Hegesztés befejezésének tiizvédelmi elOírásai


A
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintii számítógép-használat


4
Hegeszte)-vágógép kezele)szoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök


5
Állapotjelze) mére)eszközök


5
Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i


5
Véde)gázas ívhegesztés berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
He)kezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


Személyes kompetenciák:


Felele)sségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthete)ség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellene)rze) képesség) Áttekinte) képesség


Körültekintés, ele)vigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0246-06
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő ( MIG/MAG) feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Összeállítja fiize)varrattal a munkadarabot


Ellene)rzi az összeállítás pontosságát


Megköszörüli a fiize)varratok kezdeti és végpontjait


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegeszte)készülékben


Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket


Felhegeszti a kifutólemezeket


Ellene)rzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot Általános mine)ségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás véde)gázas ívhegesztéssel


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti véde)gázt (véde)gázokat) csatlakoztatja és beállítja Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Ellene)rzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztOgépet


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez


Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


EllenOrzi a csatlakozást HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint


Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz


Beállítja a polaritást és a paramétereket


Leföldeli a berendezést szükség szerint


Huzalt cserél


WPS szerinti próbahegesztést végez


A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat) Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölOdéseket, egyengeti a darabot)


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Mfiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok


C
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre


C
Nemvas-fémek hegesztése, hOkezelése


· MérOeszközök használata


· Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok ismerete


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések


· MérOeszköz használata


A
Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
HegesztOberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája


A
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök


5
ÁllapotjelzO mérOeszközök


5
Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi


5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


4
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzö képesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0247-06
Egyéb hegesztőeljárások feladatai


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Összeállítja fiizövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Megköszörüli a fiizövarratok kezdeti és végpontjait Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket Felhegeszti a kifutólemezeket


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Kitölti a fedöporszárítási naplót


Feltölti a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) elöírásai alapján a fedöport Pont- és vonalhegesztést végez


Dörzshegesztést végez


Lángforrasztást végez


Salaktalanítja a varratot


Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


Utómunkálatokat végez (eltávolítja a fröcskölödéseket, egyengeti a darabot)


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Miiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok


C
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


C
Ipari vasötvözetek hökezelése


· Méröeszköz-ismeret


· Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések


· Méröeszköz-használat


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


· Elörajzolás


C
Reszelés, fiirészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


· Hajlítás


· Nyújtás


· Egyengetés


A
Hegesztöláng használata


A
Hegesztöberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívii hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


· Lángforrasztás


· Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Gázhegesztés biztonságtechnikája


A
Ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája


A
Egyéb hegeszte)eljárások környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi ele)írásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintfi számítógép-használat


4
Hegeszte)gép kezele)szoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök


5
Állapotjelze) mére)eszközök


5
Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i


5
Egyéb hegesztési eljárások berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


4
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban


Személyes kompetenciák:


Felele)sségtudat


Pontosság Megbízhatóság


Önállóság Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthete)ség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellene)rze) képesség) Áttekinte) képesség


Körültekintés, ele)vigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0249-06
Hegesztő-vágó gép kezel6jének feladatai


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Beállítja a plazma- és segédgázok ele)írt munkaparamétereit Betölti és beállítja a kezele)szoftvert


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást


Inicializál és pályaellenörzést végez


Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket


Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Kiválasztja a vágási paramétereket


Letakarítja a hegesztö és a vágógépet


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Mfiveleti terv készítése


C
Anyagok, segédanyagok


C
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


C
Ipari vasötvözetek hökezelése


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Méröeszköz-használat


A
Lángvágás berendezései, eszközei


A
Plazmavágás berendezései, eszközei


A
Egyéb vágóberendezések


A
Bevontelektródás kézi ívhegesztési eljárás eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelése


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelése


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelése


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


A
Egyéb vágási technológiák


· A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


A
Hegesztöberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak ele)készítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


· Lángforrasztás


· Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegeszte)eljárások biztonságtechnikája


A
Egyéb hegeszte)eljárások környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi ele)írásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintfi számítógép-használat


4
Hegeszte)gép kezele)szoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


3
Tájékozódás


5
Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök


5
Állapotjelze) mére)eszközök


5
Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i


5
Egyéb hegesztési eljárások berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


4
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban


Személyes kompetenciák:


Felele)sségtudat


Pontosság Megbízhatóság


Önállóság Térlátás


Önfegyelem Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthete)ség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellene)rze) képesség) Áttekinte) képesség


Körültekintés, ele)vigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0250-06
Hegeszt6 kiegészítő I. a bevontelektródás hegesztök számára


A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, a hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást


Ellenörzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentöket


Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat


Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát


Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Palackcserét végez


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket


Elkészíti a lemeztervet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást Felügyeli a vágási folyamatot


Elökészíti a következö vágási programot Eltávolítja a kész munkadarabokat Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtö ládát Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát


Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén


Elvégzi a vágási miiveletet


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét Szükségszeriien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit


Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Általános minöségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Huzalt cserél


Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert Kitölti a fedöporszárítási naplót


Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport


Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)


Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást


Inicializál és pályaellenörzést végez Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket


Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Kiválasztja a vágási paramétereket


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Kitölti a gépnaplót


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét


Elkészíti a varrattérképet


Vezeti az elektródaszárítási naplót


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását A munka végén kijelentkezik a rendszerböl


Vezeti a generálkivitelezési, építési naplót


Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


· Az anyagok tulajdonságai


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
Ipari vasötvözetek


C
Könnyfifémötvözetek


C
Színesfémötvözetek


A
Hegesztögázok ismerete


A
Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


A
Hegesztöberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


· Lángforrasztás


· Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


· MérOeszközök használata


A
Lángvágás berendezései, eszközei


A
HegesztOláng használata


A
Lángvágás technológiája


A
Plazmavágás technológiája


A
Egyéb vágási technológiák


· A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Lángvágás biztonságtechnikája


A
Gázhegesztés környezetkárosító hatása


A
Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája


A
Egyéb hegesztOeljárások környezetkárosító hatása


A
Tiizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tiizvédelmi elOírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintii számítógép-használat


4
HegesztO-vágógép kezelOszoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök


5
ÁllapotjelzO mérOeszközök


5
SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata


5
Befogó, rögzítO eszközök


4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


4
Kéziforgácsoló szerszámok


5
Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi


4
Alakító kéziszerszámok


5
Vágás berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Vágási biztonsági ismeretek alkalmazása


Személyes kompetenciák:


FelelOsségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
KözérthetOség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása


Okok feltárása


Kontroll (ellenörzö képesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0251-06
Hegeszt6 kiegészítő IV. a gázhegesztök számára


A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót Ellenörzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztögépet


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályozót a géphez


Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


Ellenörzi a csatlakozást HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint


Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz Beállítja a polaritást és a paramétereket Leföldeli a berendezést szükség szerint Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Általános minöségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel


Huzalt cserél


Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Kitölti a fedöporszárítási naplót


Feltölti a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) elöírásai alapján a fedöport


Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást


Inicializál és pályaellenörzést végez


Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket


Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Kiválasztja a vágási paramétereket


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet


Kitölti a gépnaplót


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét Elkészíti a varrattérképet


Vezeti az elektródaszárítási naplót


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerböl Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Kitölti a tiizvédelmi engedélyt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Mfiveleti terv készítése


C
Anyagok, segédanyagok


C
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


C
Ipari vasötvözetek hökezelése


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Méröeszköz-használat


A
Lángvágás berendezései, eszközei


A
Plazmavágás berendezései, eszközei


A
Egyéb vágóberendezések


A
Bevontelektródás kézi ívhegesztési eljárás eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


A
Egyéb vágási technológiák ismerete


· A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


A
Hegesztöberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


· Lángforrasztás


· Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegeszte)eljárások biztonságtechnikája


A
Egyéb hegeszte)eljárások környezetkárosító hatása


A
Tiizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tiizvédelmi ele)írásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintii számítógép-használat


4
Hegeszte)gép kezele)szoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mére)-, ellene)rze)eszközök


5
Állapotjelze) mére)eszközök


5
Munkavédelmi, tiizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemze)i


5
Egyéb hegesztési eljárások berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


4
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos hegesztési helyzetekben


Személyes kompetenciák:


Felele)sségtudat


Pontosság Megbízhatóság


Önállóság Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthete)ség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellene)rze) képesség) Áttekinte) képesség


Körültekintés, ele)vigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0252-06
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A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Üzembe helyezi a gázhegeszte)-berendezést Ellene)rzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentöket


Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Palackcserét végez


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, a hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket


Elkészíti a lemeztervet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást


Felügyeli a vágási folyamatot


Elökészíti a következö vágási programot


Eltávolítja a kész munkadarabokat


Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtö ládát Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál


Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát


Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén Elvégzi a vágási miiveletet


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Szükségszeriien cseréli a vágófej kopó alkatrészeit Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Huzalt cserél


Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót


Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hegeszti a munkadarabot


Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén


Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Kitölti a fedöporszárítási naplót


Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport


Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztö eljárással


Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét Feltölti az abrazivanyag-tárolót (vízsugárvágásnál) Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást


Inicializál és pályaellenörzést végez


Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket


Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Kiválasztja a vágási paramétereket


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet


Kitölti a gépnaplót


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét Elkészíti a varrattérképet


Vezeti az elektródaszárítási naplót


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerböl Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Kitölti a tfizvédelmi engedélyt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Mfiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Mfiveleti terv készítése


C
Anyagok, segédanyagok


· Az anyagok tulajdonságai


· Fémes anyagok rendszerezése


· Fémtani alapismeretek


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


C
Ipari vasötvözetek hökezelése


C
Színesfémek és ötvözeteik hökezelése


C
Könnyfifémek és ötvözeteik hökezelése


C
Ipari vasötvözetek


C
Könnyfifémötvözetek


C
Színesfémötvözetek


A
Hegesztögázok használata


· Gázhegesztés hozaganyagai


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések


· Méröeszköz-ismeret


A
Lángvágás berendezései, eszközei


A
Plazmavágás berendezései, eszközei


A
Egyéb vágóberendezések


A
Gázhegesztö-berendezések és kezelésük


A
Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


· ElOrajzolás


C
Reszelés, ffirészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


· Hajlítás


· Nyújtás


· Egyengetés


A
HegesztOláng használata


A
Lángvágás technológiája


A
Plazmavágás technológiája


A
Egyéb vágási technológiák


· A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


A
HegesztOberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


· Lángforrasztás


· Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Gázhegesztés biztonságtechnikája


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája


A
Gázhegesztés környezetkárosító hatása


A
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Egyéb hegesztOeljárások környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintfi számítógép-használat


4
HegesztO-vágógép kezelOszoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök


5
ÁllapotjelzO mérOeszközök


5
SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata


5
Befogó, rögzítO eszközök


4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


4
Kéziforgácsoló szerszámok


5
Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi


4
Alakító kéziszerszámok


5
Termikus vágás berendezései, eszközei


5
Gázhegesztés berendezései, eszközei


5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei


4
Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


4
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzö képesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0360-06
Hegesztő kiegészítő III. a fogyóelektródás hegesztők számára
A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést


Ellenörzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentöket


Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Palackcserét végez


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát


Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Szükségszeriien cseréli a vágófej kopó alkatrészeit


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, a hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket


Elvégzi a vágási miiveletet


Elkészíti a lemeztervet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást Felügyeli a vágási folyamatot


ElOkészíti a következO vágási programot Eltávolítja a kész munkadarabokat Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot


Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtO ládát Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelOszoftvert Kitölti a fedOporszárítási naplót


Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport


Általános minOségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással


Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelOszoftvert


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazivanyag-tárolót (vízsugárvágásnál)


Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást


Inicializál és pályaellenOrzést végez Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket


Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Kiválasztja a vágási paramétereket


Letakarítja a hegesztO-, vágógépet Kitölti a gépnaplót


EllenOrzi a beszállási engedély meglétét Elkészíti a varrattérképet


Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Kitölti a tiizvédelmi engedélyt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Mfiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok


· Az anyagok tulajdonságai


· Fémes anyagok rendszerezése


· Fémtani alapismeretek


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


C
Ipari vasötvözetek hökezelése


C
Színesfémek és ötvözeteik hökezelése


C
Könnyfifémek és ötvözeteik hökezelése


C
Ipari vasötvözetek


C
Könnyfifémötvözetek


C
Színesfémötvözetek


A
Hegesztögázok használata


· Gázhegesztés hozaganyagai


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete


· Méröeszköz-használat


A
Lángvágás berendezései, eszközei


A
Plazmavágás berendezései, eszközei


A
Egyéb vágóberendezések


A
Gázhegesztö-berendezések és kezelésük


A
Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


· Elörajzolás


C
Reszelés, ffirészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


· Hajlítás


· Nyújtás


· Egyengetés


A
Hegesztöláng használata


A
Lángvágás technológiája


A
Plazmavágás technológiája


A
Egyéb vágási technológiák


· A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


A
Hegesztöberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


· Lángforrasztás


· Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Gázhegesztés biztonságtechnikája


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegesztOeljárások biztonságtechnikája


A
Gázhegesztés környezetkárosító hatása


A
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Egyéb hegesztOeljárások környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintfi számítógép-használat


4
HegesztO-vágógép kezelOszoftvertje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök


5
ÁllapotjelzO mérOeszközök


5
SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata


5
Befogó, rögzítO eszközök


4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


4
Kéziforgácsoló szerszámok


5
Munkavédelmi, tfizvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi


4
Alakító kéziszerszámok


5
Termikus vágás berendezései, eszközei


5
Gázhegesztés berendezései, eszközei


5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei


4
Egyéb hegesztOeljárások berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
HOkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Vágás


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


4
Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben


Személyes kompetenciák:


FelelOsségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
KözérthetOség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellenOrzO képesség) ÁttekintO képesség


Körültekintés, elOvigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0362-06
Hegeszt6 kiegészítő II. az egyéb eljárás szerinti hegesztök számára


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést


EllenOrzi a palackszelepeket


Felszereli a nyomáscsökkentOket


Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz


Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát Szivárgáspróbát végez


Beállítja az üzemi nyomást


Palackcserét végez


Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát


Beállítja a vágóoxigén nyomást a lángvágás esetén A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra


Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét


Szükség esetén cseréli a vágófej kopó alkatrészeit


Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást


Beállítja a vágás paraméterrendszerét


Felveszi és rendeltetésszeriien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket


Elvégzi a vágási miiveletet


Elkészíti a lemeztervet


Elindítja gépet és elvégzi a vágást


Felügyeli a vágási folyamatot


ElOkészíti a következO vágási programot


Eltávolítja a kész munkadarabokat


Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot Leszedi a maradék anyagot


Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyiijtO ládát Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


A WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Általános minOségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas ívhegesztéssel Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Huzalt cserél


Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel


Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelOszoftvert


Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét


Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét


Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást


Inicializál és pályaellenOrzést végez


Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket


Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez Kiválasztja a vágási paramétereket


Letakarítja a hegesztO-, vágógépet


Kitölti a gépnaplót


EllenOrzi a beszállási engedély meglétét Elkészíti a varrattérképet


Vezeti az elektródaszárítási naplót


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását


A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Kitölti a tiizvédelmi engedélyt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Miiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok ismerete


· Az anyagok tulajdonságai


· Fémes anyagok rendszerezése


· Fémtani alapismeretek


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre


C
Ipari vasötvözetek hOkezelése


C
Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése


C
Könnyiifémek és ötvözeteik hOkezelése


C
Ipari vasötvözetek


C
Könnyiifémötvözetek


C
Színesfémötvözetek


A
HegesztOgázok használata


· Gázhegesztés hozaganyagai


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai


· Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések


· MérOeszköz-használat


A
Lángvágás berendezései, eszközei


A
Plazmavágás berendezései, eszközei


A
Egyéb vágóberendezések


A
GázhegesztO-berendezések és kezelésének


A
Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elOkészítése hegesztéshez


· ElOrajzolás


C
Reszelés, ffirészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


· Hajlítás


· Nyújtás


· Egyengetés


A
HegesztOláng használata


A
Lángvágás technológiája


A
Plazmavágás technológiája


A
Egyéb vágási technológiák


· A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


A
HegesztOberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


· Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Gázhegesztés biztonságtechnikája


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Gázhegesztés környezetkárosító hatása


A
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Tfizoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tfizvédelmi elOírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


1
Elemi szintfi számítógép-használat


4
HegesztO-vágógép kezelOszoftverje


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök


5
ÁllapotjelzO mérOeszközök


5
SzerelO kéziszerszámok és kisgépek használata


5
Befogó, rögzítO eszközök


4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


4
Kéziforgácsoló szerszámok


5
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


4
Alakító kéziszerszámok


5
Termikus vágás berendezései, eszközei


5
Gázhegesztés berendezései, eszközei


5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Vágás


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


4
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség


Módszerkompetenciák:


Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzö képesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0363-06
Hegesztő kiegészítő V. a hegesztő-vágó gép kezelői számára


A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:


Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel


Méretre szabja a munkadarabot


Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét Zsírtalanítja az anyagot


Élelökészítést végez


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket


WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést


Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót Ellenörzi a hálózatot


Kiválasztja a hegesztögépet


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez


Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz


Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint


Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz


Beállítja a polaritást és a paramétereket


Leföldeli a berendezést szükség szerint


WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)


Összeállítja fiizövarrattal a munkadarabot


Ellenörzi az összeállítás pontosságát


Lesalakolja a fiizövarratokat


Megköszörüli a fiizövarratok kezdeti és végpontjait


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket Felhegeszti a kifutólemezeket


Felügyeli a hegesztési folyamatot


Hegeszti a munkadarabot


Ellenörzi a WPS alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja


Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket


Eltávolítja a kész munkadarabot


Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén


Általános minöségii hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Általános minöségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket


Huzalt cserél


Általános minöségii hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit


Betölti és beállítja a kezelöszoftvert


Kitölti a fedöporszárítási naplót


Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport


Kitölti a gépnaplót


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét


Elkészíti a varrattérképet


Vezeti az elektródaszárítási naplót


Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe


Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását A munka végén kijelentkezik a rendszerböl


Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót


Kitölti a munkalapot


Anyagjegyzéket vezet


Kitölti a tiizvédelmi engedélyt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C
Géprajzi alapfogalmak


C
Síkmértani szerkesztések


· Ábrázolási módok


· Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások


· Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C
Diagramok olvasása, értelmezése


A
Szabványok használata


A
Gyártási utasítások értelmezése


A
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata


C
Mfiveleti terv készítése


· Anyagok, segédanyagok ismerete


· Az anyagok tulajdonságai


· Fémes anyagok rendszerezése


· Fémtani alapismeretek


C
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


C
Könnyfifémötvözetek és tulajdonságaik


C
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


C
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre


C
Ipari vasötvözetek hökezelése


C
Színesfémek és ötvözeteik hökezelése


C
Könnyfifémek és ötvözeteik hökezelése


C
Ipari vasötvözetek


C
Könnyfifémötvözetek


C
Színesfémötvözetek


· Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai


· Volfrámelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Fogyóelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai


· Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai


· Anyagvizsgálatok


· Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések


· Méröeszköz-használat


A
Fedett ívfi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


A
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük


A
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük


· Hegesztéstechnológiák


C
Az anyagok elökészítése hegesztéshez


· Elörajzolás


C
Reszelés, ffirészelés, köszörülés


C
Élkiképzés


· Hajlítás


· Nyújtás


· Egyengetés


A
Hegesztöberendezések használata


A
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Fedett ívfi hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések


használata, a hegesztés végrehajtása


A
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a


berendezések használata, a hegesztés végrehajtása


A
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


A
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés


végrehajtása


A
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a


hegesztés végrehajtása


B
Lángforrasztás


B
Termikus szórás


A
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata


B
Hibajavítások végzése


A
Biztonságtechnika


A
Az ívhegesztés biztonságtechnikája


A
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája


A
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A
Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása


A
Tüzoltó berendezések, eszközök


A
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai


C
Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


4
Diagramok olvasása, értelmezése


4
Hegesztési jelképek értelmezése


3
Elemi számolási készség


5
Mennyiségérzék


3
Tájékozódás


4
Térérzékelés


5
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök


5
Állapotjelzö méröeszközök


5
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5
Befogó, rögzítö eszközök


4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek


4
Kéziforgácsoló szerszámok


5
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi


4
Alakító kéziszerszámok


5
Termikus vágás berendezései, eszközei


5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei


4
Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása


5
Varratképzés vízszintes helyzetekben


4
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben


Személyes kompetenciák:


Felelösségtudat Pontosság


Megbízhatóság Önállóság


Kézügyesség Stabil kéztartás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Térlátás


Önfegyelem


Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség


Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési képesség


Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztán tartása Okok feltárása


Kontroll (ellenörzö képesség) Áttekintö képesség


Körültekintés, elövigyázatosság


		A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésti szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítója

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö)



		0239-06

		Hegesztö alapfeladatok



		0240-06

		Hegesztö feladatok





		A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítója

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö)



		0239-06

		Hegesztö alapfeladatok



		0243-06

		Bevontelektródás kézi ívhegesztö ( E ) feladatok





		A 31 521 11 0100

		31 02 azonosító számú, Egyéb eljárás szerinti hegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak



		azonosítója

		

		megnevezése



		0110-06

		

		Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö)



		0239-06

		

		Hegesztö alapfeladatok



		0247-06

		

		Egyéb hegesztöeljárások feladatai





		A 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás hegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítója

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö)



		0239-06

		Hegesztö alapfeladatok



		0246-06

		Fogyóelektródás védögázas ívhegesztö (MIG/MAG) feladatok





		A 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, Gázhegesztö megnevezésti részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítója

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, ttiz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelö)



		0239-06

		Hegesztö alapfeladatok



		0244-06

		Gázhegesztö (G) feladatok





		A 31 521 11 0100 31 05 azonosító számú, HegesztO-vágó gép kezelOje megnevezésil részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítója

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tilz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelO)



		0239-06

		HegesztO alapfeladatok



		0249-06

		HegesztO-vágó gép kezelOjének feladatai





		A 31 521 11 0100 31 06 azonosító számú, Volfrámelektródás hegesztO megnevezésil részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak



		azonosítója

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tilz- és környezetvédelmi feladatok



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelO)



		0239-06

		HegesztO alapfeladatok



		0245-06

		Volfrámelektródás semleges védOgázas ívhegesztO (TIG) feladatok





V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK


1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei


Modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszeril szakképzés esetén:


Az utolsó szakképzO évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékil a modulzáró vizsga eredményes letételével.


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszeril szakképzésben résztvevO vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.


A vizsgázónak az adott vizsgarészhez rendelt táblázat szerint valamennyi feladatot teljesítenie kell.


A 0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztO feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhető, ha


– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél, – a meghegesztendő varrat minimális hossza 150 mm,


– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0244-06 Gázhegesztő feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0245-06 Volfrámelektródás semleges védögázas ívhegesztö (TIG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A 0246-06 Fogyóelektródás védögázas ívhegesztö (MIG/MAG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


2. A szakmai vizsga részei


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
50%


2. feladat
50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0111-06
Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:



0239-06
Hegesztő alapfeladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat
100%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:



0240-06
Hegesztő feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati Idötartama: 480 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





5. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0243-06
Bevontelektródás kézi ívhegesztő (E) feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelheto, ha


– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél, – a meghegesztendo varrat minimális hossza 150 mm,


– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.


A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység: gyakorlati


Idotartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Bevont elektródás kézi ívhegeszto szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység:


szóbeli


Idotartama: 30 perc (felkészülési ido 20 perc, válaszadási ido 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0244-06
Gázhegesztő (G) feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelheto, ha


– a meghegesztendo varrat minimális hossza 150 mm,


– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél,


– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elo. A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idotartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gázhegeszto és vágó szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzo vizsgatevékenység:


szóbeli


Idotartama: 30 perc (felkészülési ido 20 perc, válaszadási ido 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


7. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0245-06
Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Volfrámelektródás semleges védögázas ívhegesztés szakmai ismeretek A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


8. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0246-06
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:




A vizsga akkor értékelhetö, ha


– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063,


– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Fogyóelektródás védögázas ívhegesztö (MIG/MAG) szakmai ismeretek A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


9. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:



0247-06
Egyéb hegeszt6eljárások feladatai


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Szakirányú összetett hegesztési gyakorlat az MSZ EN ISO 6947 szerinti különbözö hegesztési helyzetekben


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Egyéb hegesztési eljárások szakmai ismeret


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


10. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:



0249-06
Hegeszt6-vágó gép kezel6jének feladatai


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett vágási, hegesztési gyakorlatok A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


11. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0250-06
Hegeszt6 kiegészít6 I. a bevontelektródás hegeszt6k számára
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


A 6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati Idötartama: 360 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





12. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0251-06
Hegesztô kiegészítô IV. a gázhegesztôk számára


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 360 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





13. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0252-06 Hegesztô kiegészítô VI. a volfrámelektródás hegesztôk A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 360 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





14. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0360-06
Hegeszt6 kiegészít6 III. a fogyóelektródás hegeszt6k számára
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 360 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





15. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0362-06
Hegeszt6 kiegészít6 II. az egyéb eljárás szerinti hegeszt6k számára
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 480 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





16. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0363-06
Hegesztő kiegészítő V. a hegesztő-vágó gép kezelői számára
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok elkészítése. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 480 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munkatervezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Hegesztési szakmai ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





3. A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek


		súlya a vizsga egészében

		



		1. vizsgarész:

		10



		2. vizsgarész:

		15



		3. vizsgarész:

		20



		4. vizsgarész:

		55





A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész:
15


3. vizsgarész:
20


5. vizsgarész:
55


A 31 521 11 0100 31 02 azonosító számú, Egyéb eljárás szerinti hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész:
15


3. vizsgarész:
20


9. vizsgarész:
55


A 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész:
15


3. vizsgarész:
20


8. vizsgarész:
55


A 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, GázhegesztO megnevezésii részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész:
15


3. vizsgarész:
20


6. vizsgarész:
55


A 31 521 11 0100 31 05 azonosító számú, HegesztO-vágó gép kezelOje megnevezésii részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész:
15


3. vizsgarész:
20


10. vizsgarész:
55


A 31 521 11 0100 31 06 azonosító számú, Volfrámelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész:
15


3. vizsgarész:
20


7. vizsgarész:
55


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik


11. vizsgarész:
100


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 02 azonosító számú, Egyéb eljárás szerinti hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik


15. vizsgarész:
100


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik


14. vizsgarész:
100


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 04 azonosító számú, GázhegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik


12. vizsgarész:
100


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 05 azonosító számú, HegesztOvágó gép kezelOje megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik


16. vizsgarész:
100


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, HegesztO megnevezésii szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 521 11 0100 31 06 azonosító számú, Volfrámelektródás hegesztO megnevezésii részszakképesítéssel rendelkezik


13. vizsgarész:
100


4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:


A modulzáró vizsgán készített vizsgadarabok elkészítése és elfogadása feltétele a szakmai vizsgára
bocsátásnak. A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés után az


MSZ EN ISO 5817 szabvány C szintjének. A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minösítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1 vagy az MSZ EN ISO 9606-2 szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO 5817 B, illetve C szinteknek megfelelöen végzi el a minösítési szabványban elöírt vizsgálatok elvégeztetése után. Amennyiben minösítési tanúsítvány kiadására nincs igény, a vizsgadarabokkal szemben szemrevételezéses vizsgálat után az MSZ EN ISO 5817 szerint C szint a követelmény.


VI.  ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK


		A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

		

		

		

		

		

		

		



		Lánghegesztö berendezés

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Lángvágó berendezés

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Ívhegesztö berendezés (eljárásonként)

		X

		X

		X

		X

		X

		

		X



		Hegesztö készülékek (befogószerszámok)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Forgatók, pozicionálók

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Kéziszerszámok (sarokcsiszoló, kalapácsok, drótkefe)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Speciális szerszámok és tartozékok

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Méröeszközök

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Technológiai specifikus védöeszközök (védöfalak)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Egyéni védöeszközök (HBSZ és gyártó elöírás szerint)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Környezetvédelmi eszközök (elszívó és szlirö egységek)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Anyagmozgató eszközök


(mágneses kiemelök, vákuumos kiemelök, emelögépek)

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Adagoló berendezések

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		Hegesztést segítö eszközök (kerámia alátétek, rézgyám, gyökvédö eszközök)

		X

		X

		X

		X

		X

		

		X





VII.  EGYEBEK


Iskolai rendszerli képzéseknél az összefüggö szakmai gyakorlat idötartama: 2 szakképzö évfolyam esetén az elsö tanévet követöen 160 óra, 3 szakképzö évfolyam esetén az elsö tanévet követöen 80 óra a második tanévet követöen 120 óra
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7sVóro s i Po lg ármeste ri Hiv atal
5520 Szeghalom, Szabadsdg tér 4-8.


. Telefon: (66) 371-611, Fax: (66) 371-623


rtőrnrurszrÉs


A Képviselő- Testület 2010. augusltus 30.-i ülésére


Tisztelt Képviselő _ Testület!


Szeghalom Viíros Önkormányzat tulajdonában lévő Szeghalom 0693123 hrsz-ú (szríntó
művelési ágú. 9,55 ha-os részét, 117 AK), 069517 hrsz-ú (szántő, 23,5175 ha, 259,18 AK)'
052l| hrsz-ú (szántó, 9,6073 ha-os tészét, II3,72 AK) ingatlant Nagy Gyuláné Szeghalom,
Petőfi u.48/1. szám alatti lakos bérli. A bérlő a0693123,069517 hrsz-ú szántók 2010. évi
bérleti díjánall 50oá-os, a052lIltrsz- szántó 2010. évi bérleti díjának 100 %-os mérséklését
kéri, hivatkozva a Ptk 455. $ (2) bekezdésére, miszerint a haszonbérlő arra az évre, amelyben
elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés 2l3-a sem termett meg,
méltányos haszonbérmérséklést, illetőleg haszonbér elengedést igényelni. Erre irányuló igényt
köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbeadóval közölni.


2010. évi bérleti díj: (2010. évben 1 ha feletti szántő bérleti díja 14.586 Ftlha lév)


hrsz ha Bérleti díi + AFA Mérsékelt díi + AFA
0693t23 9.55 139.296.30.-Ft 69.648,15.- Ft
069s17 23.5r75 343.026,25.-Ft r7r.5r3,r2.- Ft
0521r 9.6073 140.132,07 .- Ft 0.- Ft


összesen: 42,6748 622.454.62.-Ft 241.161.27.-Ft


Hatdrozati javaslat
/2010. (Wil.30.)Okt. sz
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Gyuláné (Szeghalom, Petőfi u.


48/1.) részére az Önkormányzat tulajdonában lévő Szeghalom 0693/23 hrsz-ű,069517 hrsz-ú
szántő művelési ágú ingatlan 2010. évi haszonbérleti díjanak 50 oÁ-os mérséklését, a 052l|
hrsz_ú szántő rnűvelési ágú íngatlan 100 %-os mérséklését elfogadja.
A 0693123 hrsz-ú szántő bérleti díja:
A069517 hrsz_ú szántő bérleti díja:
A052lI hrsz-ú szántő bérleti díja:
Összesen:


69.648.- Ft
171.513.- Ft
0.- Ft
241.161.- Ft


Szeghalom, 2010. augusztus 1 6.








  


Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképz ı 
Iskola 


Szeghalom 
 


Készítette: Kardos József, Pál Csaba 


2010 


HELYI TANTERV 


HEGESZTİ SZAKMACSOPORT 


Gépészet 


Szakközépiskola (4+2 év) 


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00 


ÉRVÉNYES: 2010-tıl 







 


 2 


 
SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 


 A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA  


9. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek  72 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok  144 óra 
 Elmélet és gyakorlat  216 óra 


10. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek  72 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok  144 óra 
 Elmélet és gyakorlat 216 óra 


11. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek  216 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok  144 óra 
 Elmélet és gyakorlat  360 óra 


12. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 128 óra 
 Elmélet és gyakorlat  320 óra 


 
 


GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK 
 


9-12. évfolyam 
 


Célok és feladatok 
 


A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetıséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati 
ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási 
döntés, illetve a szakirányú felsıfokú továbbtanulás elıkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. 
A Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoport tevékenységformáinak és 
technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetıséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, 
értékelésére, elemzésére. 
A tevékenységek sokszínő, tartalmas, aktív magatartást és tanulási élményeket is eredményezı bemutatásával keltse fel 
az érdeklıdést, és tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására. 
A tananyag tanításának célja, hogy továbbfejlessze és erısítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, 
bıvítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanult ismereteket. 
Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó mőszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus 
gondolkodását, célirányos mőszaki feladatmegoldó képességét. 
A gépészet gyakorlatias, sokszínő, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményezı 
bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklıdését a terület iránt, bizonyítsa be számukra 
annak gazdasági jelentıségét, fejlıdési tendenciáit. 
Keltse fel az érdeklıdést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a technológiai és termelési 
fejlesztı-, tervezımunka néhány feladatát és módszerét. 
Teremtsen alkalmakat, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges, a terület munkaköreiben 
szükséges megfelelı magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerısítéséhez. 
Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait. Alakítsa ki a tanulókban a 
minıségi munkavégzés igényét és a környezettel szembeni felelısségérzetet. 
Segítse a tanulókat leendı szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális 
megtervezésében. 
 
Ábrázoló geometria fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletüket, vizuális kultúrájukat. Készítse elı a tanulókat a 
szakmai tantárgyak tanulásához szükséges ábrázolási ismeretek elsajátítására. Biztosítson lehetıséget a tanulóknak 
képességeik szélesebb körő kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklıdés felkeltésére és a tehetség felkutatására. 
 
Az Ipari anyagok és elıgyártmányok oktatásának célja, hogy a tanulók tudják csoportosítani a mőszaki gyakorlatban 
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alkalmazott fontosabb anyagokat. Elméleti ismereteik tanulása során, tegyenek szert a szabványok alkalmazására. 
 
A Géprajzi ismeretek tanulása során az ismeretek és tevékenységek rendszerbe szervezése révén fejlıdjenek az 
ábrázolási képességeik. Elméleti ismereteinek tanulása során, valamint az alkatrészrajzok és az egyszerőbb összeállítási 
rajzok készítése révén ismerjék meg és alkalmazzák helyesen a szabványos elıírásokat. 
 
A Geometriai mérések oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat, a mérıeszközöket és helyes 
használatukat. Az informatikai ismeretek birtokában készítsék el feladataikat. 
 
A Munka-, tőz-, és környezetvédelem fejlessze a természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálását. 
A tanulók megértsék az ember és a természet kapcsolatának alapvetı összefüggéseit, felismerjék a természet- és 
környezetvédelem tudományos, mőszaki, ökonómiai, jogi lehetıségét, tudatosítsa a természeti és a társadalmi 
környezet emberi egészséget veszélyeztetı hatásait, bemutassa az információs technológiák hatását az emberre. Célja a 
környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló 
szemléletmód kialakítása. 
 
A CNC alapismeretek oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a korszerő szerszámgépeket és programozási 
lehetıségeit. 
Az Anyagválasztás elmélete ismertesse meg a tanulókkal az anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságukat.  
Az Anyagvizsgálatok oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat. Eközben szerezzenek gyakorlatot a 
környezeti hatások okozta terhelésrıl és az egészségügyi követelményekrıl. 
 
A Gépészeti alapismeretek tanulása során a tanulók ismerjék meg a legfontosabb statikai és szilárdságtani fogalmakat, 
méretezési, ellenırzési elveket, módszereket. Eközben szerezzenek gyakorlatot a szakkönyvek, táblázatok, katalógusok 
használatában. A tanulók ismerjék meg a gépészeti gyakorlatban leggyakrabban elıforduló gépelemek funkcióját, 
mőködését, szerkezetét, alkalmazását, méretezését, ellenırzését.  
Az CAD oktatásának célja, hogy az informatikai készségeket továbbfejlessze a szakmai felhasználási igényeknek 
megfelelıen. A tanulók képesek legyenek a mőszaki dokumentációkészítés korszerő elektronikus módszereit és a CAD 
rajzkészítés alapjait elsajátítani. 
 
A Képlékeny alakítás oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a fémtani fogalmakat, a gépészet területén 
leggyakrabban alkalmazott anyagok tulajdonságait, valamint felhasználási területüket. Nyerjenek betekintést a 
fontosabb gyártási, kötési és mőanyag feldolgozási technológiákba. 


Fejlesztési követelmények 


A fejlesztendı kompetenciák 


A szaknyelv alkalmazása 
 
Szakmai szöveg megértése 
A tanuló legyen képes hallott és olvasott szakmai szöveget megérteni. 
Tudja, hogy bizonyos fogalmak eltérı jelentéssel bírnak.  
Legyen képes e különbözı jelentéseket értelmezni. 
 
Fogalmak azonosítása, helyes használata 
A tanuló legyen képes a fontosabb fogalmakat meghatározás alapján felismerni. 
Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat kiválasztani, rendszerezni, használni. 
Legyen képes a szakszókincset használni. 
Forrás alapján legyen képes fogalmak meghatározására. 
 
Kommunikáció szakmai nyelven 
A tanuló legyen képes szakmai nyelvezető mondanivalóját közérthetıen megfogalmazni.  
Legyen képes kapcsolatot teremteni és fenntartani. 
Kapcsolatkialakításban kezdeményezı legyen. 


 
Források használata és értékelése 


 
Internet használata 
Megadott szempontok alapján a tanuló tudjon az internetrıl információkat győjteni adott forrásból, és tudja az 
információkat saját korábbi ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni, indokolni.  
Legyen képes a forrás szerzıjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni, és azokat a forrás és saját 
ismeretei alapján indokolni. 
 
Különbözı típusú forrásokból származó információk összevetése 
A tanuló legyen képes másodlagos és elsıdleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések 
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megállapítására. 
Legyen képes bemutatni, hogy a vizsgált forrásban miként tükrözıdik a szerzı személyes helyzete. 
 
Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése 
A tanuló legyen képes képi források leírására. 
Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és 
indokolni. 
 
Információk győjtése és következtetések levonása egyszerő statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, 
kronológiákból 
Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat 
megfogalmazni, következtetéseket levonni, egyszerő, rövid kifejtést igénylı kérdésekre válaszolni. 
Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó ábrák alapján szöveges 
elemzést készíteni. 
 
A tények és feltételezések megkülönböztetése 
A tanuló legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni megadott szempontok alapján egyszerőbb forrásokból 
és ismeretterjesztı szövegekbıl. 
Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztı szövegekben megjelenı tények és feltételezések önálló 
megkülönböztetésére, tudja indokolni állításait. 
 


A problémaközpontú gondolkodás 
 
A probléma felismerése 
A tanuló legyen képes a figyelem összpontosítására, a feladat helyes értelmezésére. 
Legyen képes az ismeretanyagból a megoldandó probléma kiemelésére. 
Esettanulmányokban, példákban ismerje fel a tanult szakmai problémát. 
Legyen képes esettanulmányokban és példaesetekben az igények és elvárások megfogalmazására. 
 
A problémamegoldás keresése 
A tanuló legyen képes az ok-okozati összefüggések felismerésére. 
Tudja felsorolni a megoldási lépéseket. 
Legyen képes a megoldások információszükségleteinek meghatározására. 
A megfogalmazott problémát tudja többféleképpen megoldani, a változatokat értelmezni. 
A különbözı megoldások összevetése, elınyök, hátrányok megállapítása. 
 
A problémamegoldás értékelése 
A tanuló legyen kreatív, ötletgazdag, rendelkezzen tervezési képességgel, a várható eredményeket tudja megbecsülni, a 
kapott értékeket elemezni. 
Legyen képes a hibaelhárításra problémamegoldással. 
 


Az ismeretanyag differenciálása 
 
Lényegkiemelés 
A tanuló legyen képes az ismeretanyag legfontosabb elemeit bemutatni. 
Legyen képes a bemutatás terjedelmi (idı) korlátait betartani. 
Legyen képes a kritikus gondolkodásra, a lényeges és a kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetésére. 
Tudja az információkat szakmailag meghatározott szempontok alapján szétválogatni.  
Legyen képes megfigyelési szempontok kiválasztására. 
 
Különbségek és azonosságok felismerése 
A tanuló legyen képes a dolgok közös és eltérı tulajdonságainak megállapítására, felsorolására. 
Tudja a hatásokat és a kölcsönhatásokat felismerni, bemutatni. 
Legyen képes a tulajdonságokat értékelni különbözı szempontok szerint. 
 
Az elvonatkoztatás képessége 
A tanuló rendelkezzen egy vizsgálat szempontjából a fontos összefüggéseket mutató elemek felismerésének 
képességével. 
Legyen képes a vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések felismerésére. 
Tudjon eseménysorokat bemutatni. 
Rendelkezzen a rendszerben való gondolkodással, rendszerezı képességgel egy rendszeren belül legyen képes az 
alrendszerek értelmezésére. 
Adatokból tudjon táblázatokat, ábrákat, grafikonokat készíteni. 
Legyen képes az ábrákból, grafikonokból adatok felismerésére és egyszerőbb értelmezésére. 
Legyen képes a konkrét példákból az általános következtetés megfogalmazására. 
Az általános következtetés alapján tudjon konkrét példákat felsorolni. 
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Legyen képes a tények és törvényszerőségek közötti összefüggések felismerésére. 
 


Digitális kompetenciák 
 
Szövegszerkesztés 
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztı programot. 
Tudja használni a szövegszerkesztı program lehetıségeit. 
Tudjon önállóan készíteni egyszerő szöveges dokumentumokat. 
Részletes feladatleírás alapján legyen képes a hétköznapi életben elıforduló szöveges dokumentum elıállítására. 
Ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél...) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket 
önállóan elkészíteni. 
Tudja dokumentumait esztétikus formára hozni. 
Tudja kezelni a szövegszerkesztı nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenırzı, szinonima szótár), törekedjen a helyes és 
igényes fogalmazásra. 
Tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni. 


 
Táblázatkezelés 
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelı programot. 
Tudja használni a táblázatkezelı program lehetıségeit. 
Legyen képes adatokat egyszerő táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. 
Legyen képes egyszerő kimutatásokat készíteni. 
Tudjon adatokat célszerően csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyőjteni. 
Tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni. 


 
Információs hálózati szolgáltatások 
Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresıprogramokkal. 
Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különbözı dokumentumokat csatolni. 
Tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni. 
Tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni. 
Tudjon célszerő hiperszöveges dokumentumokat készíteni. 


 
Prezentáció (bemutató) és grafika 
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentáció készítı programot. 
Tudja használni a rajzoló, valamint prezentáció készítı program lehetıségeit. 
Tudjon egyszerő ábrákat rajzolni, azokkal mőveleteket végezni. 
Tudjon képekkel mőveleteket végezni, minıségüket javítani. 
Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. 
Képekbıl, szövegekbıl tudjon bemutató anyagokat létrehozni. 
 


 
Gyakorlati tevékenységek végzése 


 
Munkavégzés 
A tanuló legyen képes feladatait önállóan végezni. 
Munkáját szorgalmasan, precízen, felelısségtudattal, megbízhatóan, körültekintéssel, elıvigyázatosan végezze. 
Képes legyen munkafolyamatokat megszervezni. 
Rendelkezzen helyzetfelismeréssel, áttekintı képességgel. 
Legyen képes az új ötletek, megoldások kipróbálására. 
Ismerje a munka- és egészségvédelmi elıírásokat. 
 
Környezettudatosság 
A tanulók legyenek tisztában a nyersanyagok és az alapanyagok  
– természeti erıforrásaival,  
– eredetével,  
– a szállítási tényezıkkel,  
– a termelés során keletkezı kibocsátások kezelésével és  
– az újrahasznosítás lehetıségeivel. 


 
Színek érzékelése, kezelése 
A tanuló legyen képes minél több színárnyalatot megkülönböztetni, a színkülönbségeket észrevenni. 
Legyen képes megadott színárnyalatot alapszínekbıl kikeverni. 


A tananyag tanulása során fejlıdjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen 
az ismeretelemzı-értékelı, fogalomalkotó gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás 
képessége, az algoritmusalkalmazási, konstrukciós, számítási és rajzképességek, a szóbeli és írásos szakmai 
kommunikációs képességek. 
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A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá a számítástechnikai eszközök használatához. 
Alakuljon ki, fejlıdjön, erısödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, szakmai tanulásuk legyen 
átgondolt, célszerő, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes 
használatára, írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra. A tevékenység 
során a tanulók szokjanak hozzá az önálló tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz, érezzék meg a 
tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. 
Folyamatosan erısödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, 
fogadják el, és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, 
magatartásformákat. 
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlıdjön és erısödjön a szakmához, a választott munkához, 
életpályához való kötıdés. 
Erısödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelısségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének 
tisztelete. 
A tanulók lássák meg a környezet, a technika, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak értékeit, 
ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyezı, természet- és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. 
 


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 
 
Az értékelés és ellenırzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a 
tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és módok) 
egyaránt. 
A továbbhaladás feltételei címő fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlıdést 
kell elérniük.  
Ebben az alapvetı ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggı tevékenységek szerepelnek, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következı évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák. 
 
A fejlesztendı képességek rendszerezve a következık: 


− Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak 
felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.  


− Egyszerőbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek. 
− Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 


kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelı képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben 
a verbális és nonverbális közlések összhangja. 


− Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekrıl, személyekrıl, problémákról.  
− A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala. 


 
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a 
hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítı diagnosztikus 
értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetıségét, hiszen legfıbb feladatunk a tanuló informatikai 
kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása 
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján 
történhet. 


9. évfolyam 
 


Évi óraszám: 72 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


Mőszaki rajz: 
Vizuális nyelvi ismeretek alkalmazása. 
A látvány vizuális tartalmának, törvényszerőségeinek feltárása. 
A vizuális kommunikáció funkciói megfelelı megjelenítési formáinak értelmezése, alkalmazása. 
A mőszaki ábrázolás legfontosabb területeinek megismerése, vetületi, axonometrikus és metszeti ábrák szerkesztése, 
készítése. Tárgyak és különbözı ábrázolásaik összevetése, elemzése. A mőszaki rajzokon alkalmazott jelölések 
ismerete, összevetése jelentésükkel. 
A mőszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése. 
Szabadkézi felvételi vázlatok készítése. 


 


Mőszaki rajz: 72 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Alapfogalmak 


A mőszaki rajz feladata. 
Rajzeszközök és alkalmazásuk. 
Rajzi szabványok (vonalak, feliratmezı, 
méretmegadás stb.). 
Síkmértani szerkesztések. 
Szabványos méretarányok. 
Mőveletek síkelemekkel (szerkesztés és 
derékszögő vonalzókkal való rajzolás). 
Csavarvonal szerkesztése és az evolvens 
származtatása. 


Képi források megadott szempont 
szerinti értelmezése. 
Probléma felismerése. 
A problémamegoldás keresése. 


Térmértan 


Térelemek: pont, egyenes, sík. 
Térelemek kölcsönös helyzete. 
Egyenes valódi hossza. 
Egyszerőbb síklapú testek és származtatásuk. 
Forgástestek és származtatásuk. 


Képi források megadott szempont 
szerinti értelmezése. 


Ábrázolási módok 


Vetületi ábrázolás. 
Egy képsíkos ábrázolás. 
A második képsík. 
A képsíkrendszer, a képsíkok egybeforgatása. 
Térelemek ábrázolása. 
Pont és egyenes illeszkedése. 
Különleges helyzető egyenesek. 
Egyenesek kölcsönös helyzete, a láthatóság. 
Különbözı helyzető sík ábrázolása. 
Perspektivikus és axonometrikus ábrázolás. 
Testek csonkítása, síkmetszés, palástkiterítés. 
Rekonstrukció. 
Áthatási görbék szerkesztése. 


Képi források megadott szempont 
szerinti értelmezése. 
Probléma felismerése. 
A problémamegoldás keresése. 


Géprajzi ismeretek 


Géprajzi alapfogalmak. 
 A mérıeszközök szerepe a vázlatkészítésben. 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma.  
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített 
ábrázolások.  
Mérethálózat felépítése, különleges 
méretmegadások.  


Szakmai szöveg megértése. 
Kommunikáció szakmai nyelven. 
Lényegkiemelés. 
Különbségek és azonosságok 
felismerése. 
 


 
Továbbhaladás feltételei 


 
Mőszaki rajz  
A tanulók ismerjék a mőszaki ábrázolás legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges 
térszemléleti alapokkal. 
Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás szabályait. 
Legyenek képesek az egyszerőbb tárgyak, valamint ezek vetületi és axonometrikus ábrái között az összefüggések 
megtalálására, egyeztetésére. 
Ismerjék és helyesen használják a mőszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket. 


 


10. évfolyam 


Évi óraszám: 72 óra 


Belépı tevékenységformák 


Géprajzi ismeretek  
A mőszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése. 
Szabadkézi felvételi vázlatok készítése. 
A géprajzszabványok megismerése, alkalmazása, tőrés- és illesztés táblázatok használata. 
Géprajzok és más mőszaki területek rajzdokumentációinak elemzése, értelmezése. 
A géprajzhoz szükséges számítások végzése. 
 
 
 
Geometriai mérések 
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A tanulók tudják csoportosítani a mérési eljárásokat. 
A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása. 
Egészségügyi ismeretek alkalmazása. 
A tanulók tudják csoportosítani az anyagvizsgáló eljárásokat. 
Környezeti tényezık hatása. 


 
Géprajzi ismeretek: 36 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Géprajzi alapismeretek 
 


Géprajzi alapfogalmak.  
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma.  
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített 
ábrázolások.  
Mérethálózat felépítése, különleges 
méretmegadások.  
Tőrés, illesztés.  
Felületi minıség.  
Jelképes ábrázolások.  
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat 
alapján, rajzolvasás. Alkatrészrajzok szabadkézi 
rekonstrukciója összeállítási rajzok, 
rajzdokumentációk elemzése. Alkatrészrajzok 
elemzési szempontjai, fémszerkezetek rajzai.  
A gépészeti technológiai dokumentumok 
tartalmi és formai sajátosságai.  
A dokumentáció készítésének, alkalmazásának, 
megırzésének szabályai, eljárási rendje. 


Szakmai szöveg megértése. 
Kommunikáció szakmai nyelven. 
Lényegkiemelés. 
Különbségek és azonosságok 
felismerése. 
Az elvonatkoztatás képessége. 
Környezettudatosság. 


 


Geometriai mérések: 36 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Geometriai mérések 
 


Mérési rendszerek.  
Mértékegység-rendszerek.  
A hosszúságmérések alapelve.  
Mérési bázis.  
A hossz- és szögméréseknél fellépı jellegzetes 
hibák.  
A mérési eredmény bizonytalansága (mérési 
bizonytalanság).  
Az eredı mérési bizonytalanság kiszámítása.  
A mérési feladathoz illeszkedı mérıeszközök 
kiválasztásának szempontjai.  
Mechanikai hosszmérı eszközök jellemzıi 
(mérıhasábok, tolómérı, mikrométer, 
indikátorok). 
Optikai hosszmérı eszközök jellemzıi, villamos 
elven mőködı hosszmérı eszközök.  
Szögmérı eszközök.  
Kúposság mérése.  
Tőrés, illesztés alapfogalmai, idomszerek 
jellemzıi.  
A felületi érdesség és mérése.  
Alak és helyzettőrés, alak és helyzetellenırzés.  
Mérési jegyzıkönyv tartalma, felépítése. 
Az SPC helye és szerepe a mérési 
folyamatokban. 


A probléma felismerése 
A problémamegoldás keresése 
A problémamegoldás értékelése 
Az elvonatkoztatás képessége 
Környezettudatosság 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Anyagvizsgálatok 
 


Az anyagvizsgáló eljárások csoportosítása cél és 
módszer szerint. 
Fizikai vizsgálatok (viszkozitás értelmezése, 
mérési eljárásai, eszközei, sőrőségmérés).  
A kémiai vizsgálatok fajtái, a mérések elve, 
mintavétel.  
A mechanikai vizsgálatok elméleti alapjai, a 
vizsgálatra vonatkozó szabványelıírások (gép, 
próbadarab, szakítódiagram elemzése stb.), ReH; 
ReL; Rm; A10, illetve A80, a hengeres 
próbatestnél Z, a finomlemez próbatestnél r, n 
értékének meghatározása.  
Az ütımő, a próbatest, az ütımunka megadása, a 
kritikus átmenet értelmezése.  
Keménységmérések elve, módszerei. Hibakeresı 
vizsgálatok (szemrevételezés, penetrációs, 
mágneses, örvényáramos repedésvizsgálat, 
ultrahangos, radiográfiai vizsgálatok) elve. 


A probléma felismerése 
A problémamegoldás keresése 
A problémamegoldás értékelése 
Az elvonatkoztatás képessége 
Környezettudatosság 
Források használata 


A továbbhaladás feltételei 


Géprajzi ismeretek 
A tanulók ismerjék a géprajzi ismeretek legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges alapokkal. 
Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás szabályait. 
Legyenek képesek az egyszerőbb tárgyak, valamint alkatrészek között az összefüggések megtalálására, egyeztetésére. 
Ismerjék és helyesen használják a mőszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket. 
 
Geometriai mérések 
A tanulók jegyzıkönyv és más önálló szakmai munkáiknak az eredményeit írásos formában rögzítsék és adják be 
értékelésre. 
Meghatározott témákból rajzi, számításos, elemzési feladatok dokumentált megoldása és beadása jegyzıkönyv 
formában és számítástechnikai úton. 


 
11. évfolyam 


 
Évi óraszám: 216 óra 


 
Belépı tevékenységformák 


 
CNC alapismeretek: 
A tanulók tudják csoportosítani a mőszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb gépeket, berendezéseket. 
Ismerjék az informatika adta lehetıségeket. 
Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat. 
Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására. 
 
Anyagválasztás elmélet: 
A tanulók tudják csoportosítani a mőszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb anyagokat. 
Ismerjék az alapvetı fémes és nemfémes anyagok tulajdonságait és jellemzı felhasználási területeit. 
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, írásos, 
képi és elektronikus ismeretforrások felhasználásával. 
Beadásra szánt rajzfeladatok, számítási jegyzıkönyvek, beszámolók készítése. 
 
Gépészeti alapismeretek: 
A fizikában, matematikában tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. 
Számítások végzése, geometriai szerkesztı eljárások alkalmazása tanári irányítással és segédletek felhasználásával 
önállóan, statikai és szilárdságtani témákban. 
Rajzvázlatok készítése statikai és szilárdságtani számítások folyamán. 
 
CAD ismeretek: 
Az iskolában rendszeresített CAD rendszer használata. 
A gépészeti tervezési folyamat menetének megismerése. 
Komplex feladatmegoldás számítógéppel. 
Szövegszerkesztı, táblázatkezelı szoftverek használata. 
Adatbázis-kezelı szoftver használata. 
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CNC  alapismeretek: 36 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CNC gépek felépítése, 
kezelése 


A tantárgy tartalma, követelmények. 
A tananyagegység ismertesse meg a 
számjegyvezérléső gépek programozásának 
alapjait.  
Az alábbi feladatokat kell végrehajtani:  
– ismertetni a gépiparban alkalmazott NC-CNC 
vezérlések programozásának általános szabályait 
– ismertetni a kontúrleírás lehetıségeit  
A tananyagegység témakörei:  
NC-CNC-technika  
Geometriai információk meghatározása  
CNC-programozás  
Méretmegadási módok: 
– abszolút 
– növekményes (inkrementális)  
A CNC-gépek koordináta-rendszerei 
– a koordinátarendszer helyzete a jellegzetes 
szerszámgépeken  
A CNC-gépek jellegzetes pontjai 
– Nullpontfelvétel, nullponteltolás  
Szerszámkorrekció 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Az ismeretanyag differenciálása 


Anyagválasztás elmélet: 72 óra 


 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Anyagjelölések 
értelmezése 


Gyakorlati jelentıségő szabványos ötvözetek 
áttekintése.  
Az ipari vasötvözetek csoportosítása.  
Az ötvözık és szennyezık hatása az acélok 
tulajdonságaira.  
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és 
EN szerint.  
A vas- és acélöntvények osztályozása és 
jelölései a MSZ és EN szerint.  
Az alumínium ötvözı anyagai, ötvözeteinek 
osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint.  
A réz ötvözı anyagai, ötvözeteinek osztályozása 
és jelölései az MSZ és EN szerint.  
Az ón, ólom és a horgany ötvözı anyagai, 
ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 
és EN szerint.  
Anyagkiválasztás. 
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, 
technológiai).  
Az anyagkiválasztás mőszaki, gazdasági 
szempontjai.  
Az anyagok kikeresése táblázatokból és 
szabványokból.  
A kohászati félkész termékek méretszabványai 
és mőszaki szállítási elıírások. 


Fogalmak azonosítása, helyes 
használata 
Különbözı típusú forrásokból 
származó információk 
összevetése 
Környezettudatosság 
A probléma felismerése 
A problémamegoldás keresése 
A problémamegoldás értékelése 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Anyagválasztás elméleti 
alapjai 


 


A tananyagelem elsajátítását célszerő az alábbi 
témakörök köré csoportosítani – a gépiparban 
felhasznált anyagok csoportosítása – 
metallográfiai alapismeretek – vasötvözetek – 
nemvas fémek és ötvözeteik – hıkezelés – 
segédanyagok.  
Alapos elsajátítása nélkülözhetetlen – a 
gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt 
mechanikai tulajdonságokat biztosító 
elıgyártmány, - a gyártáshoz szükséges 
szerszám anyagminıségének helyes 
megválasztásához, - az anyag mechanikai és 
technológiai tulajdonságai (keménység, 
kopásállóság, egynemőség, feszültségmentesség, 
szemcseméret, szemcseszerkezet) célirányos 
megváltoztatásához szükséges hıkezelési 
technológia, - a legjobban megfelelı hőtı- és 
kenıanyagok kiválasztásához a leglényegesebb 
szempont az összefüggések megmutatása, 
amellyel a tanulói aktivitás is növelhetı.  
Erısítsük a többi – elsısorban a mőszaki és a 
természettudományos, valamint gyakorlati 
tantárgyakkal való koncentrációt a metallográfiai 
alapismereteknél – az általános jellemzık 
fontosak, amelyeket ismerni és alkalmazni kell a 
további témáknál, valamint a többi szakmai 
tárgynál is – az izotermás és a folyamatos hőtéső 
C-görbéket az Fe-Fe3C állapotábrából 
vezessük le. 
Fektessünk megfelelı hangsúlyt az Fe-Fe3C 
állapotábra, valamint a szövetdiagram 
megértetésére. 
A vasötvözeteknél az érvényes szabványos 
jelölést kell alkalmazni, azonban célszerő a 
régebbi szabványjelöléseket is megismertetni. 
A témakör tanításakor a metallográfiai 
alapismeretekben tanultakra kell támaszkodni 
(Pl. milyen ötvözı anyagot tartalmazzon a 
melegszilárd acél; mely ötvözık növelik az acél 
korrózióállóságát; melyik ötvözı anyag hatására 
lesz az acél finomszemcsés stb.). 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Az ismeretanyag differenciálása 


Gépészeti alapismeretek:72 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Statikai alapfogalmak, 
síkbeli erırendszerek 


A statika alaptételei. 
A közös pontban metszıdı és párhuzamos 
erırendszer eredıjének meghatározása 
számítással és szerkesztéssel. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Síkbeli egyensúlyi 
szerkezetek, tartók 


vizsgálata 


A kényszerek fajtái és jellemzıik. 
Három erı egyensúlya szerkesztéssel és 
számítással. 
Síkbeli erık eredıje és egyensúlya számítással és 
szerkesztéssel. 
A megoszló erırendszer. 
Megoszló erırendszer eredıje. 
Koncentrált erıkkel, megoszló erırendszerrel és 
vegyes terhelés terhelt tartók vizsgálata: 
a terhelés koncentrált erıkbıl áll és a tartó 
szimmetria tengelyére merıleges. 
A nyomatéki ábra szerkesztésének menete: 
a terhelés koncentrált erıkbıl áll és a tartó 
szimmetria tengelyére merıleges. 
Egyik végén befogott tartók vizsgálata. 
Megoszló terhelés. 
Végezzen számításokat a maximális 
hajlítónyomaték és nyíróerı meghatározására. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
 


Igénybevételek, 
síkidomok 


keresztmetszeti jellemzıi 


 Síkidomok (keresztmetszetek) elsırendő vagy 
statikai nyomatéka. 
Az igénybevételek fogalma. 
Feszültségeloszlás a terhelt keresztmetszet 
mentén különféle igénybevételek esetében. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
 


Egyszerő igénybevételek 


Egyszerő alkatrészek szilárdsági méretezése, 
méretellenırzése és a megfelelı anyagminıség 
megválasztása. 
Végezzen számításokat és ellenırizze megadott 
adatok alapján egy húzó igénybevétellel terhelt 
állandó keresztmetszető rúd szilárdságilag 
szükséges keresztmetszetét, átmérıjét. 
Végezzen számításokat a megadott adatokkal 
gépszerkezeti elemen létrejövı felületi 
nyomásra, illetve palástnyomásra, majd 
ellenırizze a gépszerkezeti elemet. 
Egyszerő tartókon a hajlító 
igénybevételkor elvégezhetı méretezés, 
ellenırzés és terhelhetıség 
meghatározása. 
A másodrendő nyomatékot 
és a keresztmetszeti tényezıt kör és 
téglalap valamint körgyőrő keresztmetszeteknél. 
A csavaró igénybevételkor elvégezhetı 
ellenırzés. 
A csavarónyomaték kiszámítása az erı és erıkar, 
illetve az átvitt nyomaték esetében. 
Definiálja a poláris másodrendő 
nyomatékot. 
A poláris másodrendő nyomaték és a 
keresztmetszeti tényezı kör keresztmetszetnél. 
Végezzen ellenırzést. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
 


Összetett igénybevételek 


Az anyagban ébredı eredı feszültség 
meghatározása. 
A gyakorlatban gyakran elıforduló összetett 
igénybevételő gépalkatrészek méretezésének 
elve és méretellenırzésének alapjai. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
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CAD ismeretek: 36 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CAD programok 
 


A  CAD-program és más alkalmazások közti 
kapcsolatok . 
CAD-program lehetıségei a mőszaki 
dokumentációk készítésénél. 
Keret és szövegmezı készítése.  
A méretmegadás alapjai. 
CAD program segítségével rajzdokumentációk 
készítése, síkbeli rajz  
Különféle rajzdokumentációk készítése CAD 
programmal. 
Áttekintés a mőszaki felhasználásról. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Digitális kompetencia 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése 
Probléma felismerése 
 


 
A továbbhaladás feltételei 


 
Anyagválasztás elmélet: 
A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések 
megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint. 
 
Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történı kiválasztás. 
Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata. 
Hıkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, mőanyag-feldolgozás megismerése. 
 
Gépészeti alapismeretek: 
A tanulók tudják meghatározni szerkesztéssel és számítással a kéttámaszú és az egyik végén befogott tartók 
reakcióerıit, veszélyes keresztmetszetét és a maximális hajlítónyomaték nagyságát koncentrált erık, megoszló 
erırendszer és vegyes terhelés esetében. 
Legyenek képesek egyszerőbb méretezési feladatokat megoldani, méretellenırzést elvégezni egyszerő és összetett 
igénybevételek esetén. 
 
CAD ismeretek: 
A tanulók középiskolai szintő gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg táblázatkezelı, szövegszerkesztı program 
használatával. 
A tanulók középiskolai szintő gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg CAD-program használatával. 
Képesek egyszerőbb alkatrészrajzokat készíteni. 
 


12. évfolyam 
 


Évi óraszám: 192 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


Munka-, tőz-, és környezetvédelem: 
A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása. 
Környezeti tényezık mőszeres mérése (pl. zajmérés, pH-mérés). 
Esettanulmányok készítése iskolában, lakóhelyen. 
Munkahely tesztelése ergonómiai szempontból. 
Tőzvédelem a munkahelyeken. 
 
Gépészeti kötések 
A jellegzetes gépelemek rajzvázlatainak elkészítése másolással, majd önállóan. 
A gépelemek rajzainak készítésekor a géprajz szabványos elıírásainak alkalmazása, az ismeretek szintetizálása. 
A fontosabb gépelemszabványok megismerése tanári bemutatás során. 
Gépelemekre vonatkozó, alapvetı geometriai és szilárdsági számítások végzése. 
Bemutatott valós gépelemek tanulmányozása, elemzése. 
Csapágy-, gépelem- és egyéb katalógusok megismerése, katalógusból történı elemkiválasztás. 
 
Képlékeny alakítás 
A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések 
megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint. 
Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történı kiválasztás. 
Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata. 
Hıkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, mőanyag-feldolgozás megismerése. 
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Munka-, tőz-, és környezetvédelem: 32 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Munka-, baleset- és 
tőzvédelmi ismeretek 


 


Munkavédelem.  
Munkavédelem célja, alapfogalmai.  
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.  
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.  
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.  
Tőzvédelem.  
Tőzveszélyes anyagok.  
Tőzveszélyességi osztályba sorolás. 
Foglalkozás-egészségügy.  
Elsısegélynyújtás. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés. 
Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság. 


Környezetvédelmi 
ismeretek 


 
 


Természetvédelem.  
A természetvédelem és a környezetvédelem 
fogalma.  
A természetvédelmi jogszabályok.  
A védelem jelentısége. 
Nemzetközi szervezetek és egyezmények.  
Védett területek, nemzeti parkok, védett 
természeti területek.  
A víz. 
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzıi.  
Az ivóvíz minısége.  
Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése.  
A vízszennyezés.  
A hıszennyezés.  
A közmőolló.  
A kommunális és az ipari szennyvizek 
keletkezése és tisztítása.  
A vízminıség-védelem szabályozása.  
A levegı.  
A levegıszennyezés forrásai. Emisszió, 
transzmisszió, immisszió.  
Légszennyezı gázok és hatásaik.  
Por és cseppfolyós szennyezı anyagok. A 
légszennyezés csökkentésének módszerei.  
Technológiai lehetıségek.  
A leválasztó berendezések típusai. 
Az ólomszennyezés.  
A szmog és a városi levegı.  
Gazdasági és egészségügyi károk.  
A levegıtisztaság-védelem.  
A hulladékok.  
A települési és a termelési hulladék.  
A kommunális hulladék ártalmatlanítási 
módszerei, lehetıségei - égetés, rendezett 
lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás.  
Veszélyes hulladékok, különleges kezelést 
igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk 
módszerei, technológiái.  
Zaj és rezgés.  
A hang és a rezgés fogalma.  
A bel-skála.  
A zaj élettani hatásai.  
A zajszennyezés keletkezése.  
A környezeti rezgések keletkezése.  
A környezeti zaj- és rezgésvédelem 
szabályozása.  
Az ipari és a városi zajszennyezés.  
A védekezés lehetséges módjai. 


A probléma felismerése. 
A problémamegoldás keresése. 
A problémamegoldás értékelése. 
Az elvonatkoztatás képessége. 
Környezettudatosság. 
Források használata. 


 


Gépészeti kötések: 64 óra 
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Témakörök Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Gépészeti kötések 
elméleti alapjai 


 


A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem 
oldható kötések), alkalmazási területük. 
Oldható kötések  
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, 
menetelemek, menettípusok.  
Csavarkötésnél az önzárás. 
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése.  
Csavarozás és szerszámai. Csavarbiztosítási 
eljárások jellemzıi. Csavarmeghúzási nyomaték 
korlátozása. A csavarkötés méretezési és 
ellenırzési eljárásai. 
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzıi, 
tőrések, illesztések, ábrázolásuk.  
Ékkötés méretezése és ellenırzése. 
A szabványos szegecsek fajtái és fı alkalmazási 
területei.  
Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, 
hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási 
területük, ábrázolásuk.  
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések.  
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási 
területe.  
Az adhézió fogalma. 
A palástnyomás zsugorkötésnél. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata 
Az ismeretanyag differenciálása 
 


Rugók és 
lengéscsillapítók 


Jellemezze és vázolja fel a jellegzetes 
rugótípusokat. 


Csövek, csıszerelvények 


Számítsa ki a térfogatáram, illetve a tömegáram 
és az áramlási sebesség ismeretében a szükséges 
névleges átmérıjő csı átmérıjét, és a 
szabványból válassza ki a szabványos méretét.  
A kötés ellenırzése. 
A folyadékok áramlása csıvezetékekben. 


Tengelyek, csapágyazások 
 


Mutassa be szilárdsági számításokkal a tengely 
egyes keresztmetszeti méreteinek 
meghatározását. 


Tengelykapcsolók és 
fékek 


Ismertesse az alábbi tengelykapcsoló 
csoportokból egy-egy típusnak a mőködését: 
merev tengelykapcsolók (tárcsás, tokos, héjas), 
rugalmas tengelykapcsolók (bır- és gumidugós, 
acéltős, acélszalagos), kiegyenlítı tengely-
kapcsolók, súrlódó tengelykapcsolók (súrlódó 
tárcsás, lemezes, kúpos), önmőködı tengely-
kapcsolók (biztonsági, indító, szabadonfutó). 
Számítsa ki a legfontosabb mőködési 
jellemzıket. 


Hajtások 


Ismertesse a különbözı súrlódásos és 
kényszerkapcsolatú hajtások 
nyomatékátszármaztató elemeinek anyagát, 
igénybevételét, méretezési elvét, az áttételt 
befolyásoló geometriai jellemzıit. 
Az elemi evolvens fogaskerekek geometriai 
méreteinek számítása. 
A kúpkerék hajtás. 
Számítsa ki a legfontosabb mőködési 
jellemzıket. 


Hajtómővek 


Ismertesse a hajtómővek funkcióit, 
csoportosításukat. 
Mutassa be egy jellegzetes hajtómőtípus 
mőködését. 
A mechanizmusok alaptörvényeit. 
A forgattyús és a kulisszás mechanizmus. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata 
Az ismeretanyag differenciálása 


Képlékeny alakítás: 96 óra 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Forgácsoló 
megmunkálások 


A forgácsoló megmunkálások alapfogalmai! 
(esztergálás, fúrás, marás, darabolás, 
köszörülés stb.) 
Öntési eljárások (alkalmazási terület, 
alkalmazott minta, forma jellege, forma anyaga, 
formázás módja). 
Jellemzı öntvényhibák, az öntvénygyártás 
balesetvédelmi elıírásai. 


Képlékeny alakítás 
elıgyártmány gyártás 


Kovácsolás (képlékenység, alakítási szilárdság, 
alkalmazott anyagok fı tulajdonságai, az alakítás 
hatása az anyag szerkezetére, kovácsoló 
eljárások szerszámai, mőveletei, gépei, 
berendezései, segédanyagai, balesetvédelmi 
elıírásai).  
Képlékeny csı- és rúdgyártó eljárások, hengerlés 
szerszámai, gépei, berendezései, felhasznált 
anyagai, segédanyagai, balesetvédelmi elıírásai. 
A porkohászat felhasználási területei, a 
porkohászat technológiája. 
A gépipar területén alkalmazott forgácsnélküli 
alakító eljárások jellemzıi és alkalmazási 
területei. 
A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési 
szempontjai. 
A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az 
üzemeltetı gépek, biztonságtechnikai 
követelmények, az elıforduló hibák és okaik, a 
technológiai jellemzık hatása - vágómőveletek 
(ollók, kivágás, lyukasztás stb.) - a hideg 
képlékenyalakítás alapjai - hajlító mőveletek - 
mélyhúzás - hidegfolyatás - egyéb 
képlékenyalakító mőveletek (egyengetés, 
göngyölítés, peremezés, bordanyomás, 
fémnyomás, görgızés stb.). 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata  
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Elıgyártmány és 
képlékeny alakítási 
tervezési gyakorlat 


Számítási és tervezési gyakorlatok. 
Öntvényrajz készítése (ráhagyások, a minta, a 
forma és a mag, osztósík, zsugorméret 
értelmezése).  
Kovácsdarab-szerkesztési elıírások a 
felhasználás, a gyártás és a szerszámozás 
szempontjából, kovácsrajz készítése. 
Lemezek darabolása ollóval (az ollók típusai, az 
erıszükséglet meghatározása, elérhetı 
pontosság, ráhagyás ollóval történı 
daraboláshoz). 
Kivágó-lyukasztó szerszám. 
Kivágás-lyukasztás (a vágás folyamata, a vágott 
felület minısége). 
A szerszámok általános felépítése, jellemzıi (a 
bélyeg vezetése, az egyszerre végzett mőveletek 
szerint, az elérhetı pontosság). 
Az optimális vágórés, a szerszámelemek tőrése, 
gazdaságos anyagfelhasználás, sávterv, a 
szerszám nyomásközéppontja. A kivágás, 
lyukasztás erı-, munka-, 
teljesítményszükséglete. 
Kenıanyag szerepe, fajtái. 
Egyéb vágási mőveletek, pontossági vágás, 
különleges vágószerszámok. 
A hajlítás (az anyag feszültségi és alakváltozási 
állapota, a semleges réteg, a hajlítás sugara). 
Az anyag rugózása, a kiindulási lemezméret 
meghatározása, hajlítószerszámok). 
A hajlítás erı-, munka-, 
teljesítményszükségletének meghatározása. 
Mélyhúzás.  
Az anyag feszültségi és alakváltozási állapota, 
az alakváltozás mértéke. 
A húzási fokozat, a húzások számának 
meghatározása, húzómőveletek közötti 
hıkezelés. 
Ráncosodás és megakadályozása. 
Teríték meghatározása (forgástest alakú 
munkadarab terítékének meghatározása 
számítással, szerkesztéssel, a teríték méreteinek 
kiigazítása a ráhagyásokkal). A húzóerı, munka 
és teljesítményszükséglet meghatározása. A 
mélyhúzó szerszámok (ráncfogó nélküli 
szerszámok, ráncfogós szerszámok, ráncfogó 
típusok, sorozatszerszámok, kombinált 
szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a húzórés, 
az alakadó elemek gyártási tőrése és kivitele). 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata 
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A továbbhaladás feltételei 
 


Munka-, tőz-, és környezetvédelem: 
A tanulók képesek legyenek a biztonságos munkavégzésre. 
Ismerjék és tudják használni a tőzvédelmi eszközöket. 
Elvégeznek egyszerőbb ergonómiai méréseket, rendszerezni tudják az alapvetı ergonómiai ismereteiket. 
 
Gépészeti kötések 
A tanulók legyenek képesek rajzvázlatokkal bemutatni a tananyagban felsorolt gépelemek közül egy-egy típust, 
elmagyarázni mőködésüket. 
Tudják elvégezni gépelemek legalapvetıbb geometriai és szilárdsági méretezését, ellenırzését. 
Legyenek képesek a szabványok rendszerébıl kikeresni az adott feladathoz kapcsolódó érvényes szabványokat. 
 
Képlékeny alakítás 
Anyagmintákon, tárgyakon ismerjék fel és legyenek képesek rendszerezni a gépészetben általánosan használt fémeket, 
ötvözeteket, tudjanak példát hozni ezek alkalmazására, helyesen használják a fémtani fogalmakat. 
Tárgyakon, mintákon ismerjék fel a különbözı gyártási eljárások (képlékeny alakítás, mőanyag-feldolgozás, a 
forrasztás és a hegesztés, a hıkezelés, az öntési és a porkohászati eljárás) alkalmazását, ismerjék azok elvi lényegét. 
 


 
GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 


 
9-12. évfolyam 


 
Célok és feladatok 


 
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetıséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati 
ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási 
döntés, illetve a szakirányú felsıfokú továbbtanulás elıkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. 
A Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait, az 
elmélet és a gyakorlat kapcsolatát. 
A gépészeti munkamőveletek gyakorlati, sokszínő, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is 
eredményezı bemutatásával felkelti a tanulók érdeklıdését a szakmacsoport iránt, bebizonyítva számukra a gépészet 
gazdasági jelentıségét, hosszú távú fejlıdıképességét, távlatait. 
Teremtsen alkalmakat, lehetıségeket, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges képességek, 
készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges megfelelı magatartás 
kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerısítéséhez. 
Mutassa be a szakmacsoport szakképesítéseiben dolgozók tevékenységét, a munkakörök sokszínőségét. Segítse a 
tanulókat leendı szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében. 
Neveljen a körültekintı, pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a tudatos, felelısségteljes szakmai magatartásra. 
A Fémipari alapgyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók géprajzi elméleti ismereteik alapján konkrét rajzi 
megoldásokat alkalmazva, azokat gyakorolva, megbízható tudást szerezzenek. 
A Kézi forgácsolási gyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók tudják megválasztani a feladat végrehajtásához 
szükséges szerszámokat, készülékeket. 
A Gépipari mérıeszközök tanításának célja a gépiparban használatos eszközök megismertetése és kiválasztása. 
Az Elsısegélynyújtás tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék az elıforduló fıbb sérüléseket és helyesen válasszák 
meg a segítségnyújtás lehetıségét. 
A Gépi forgácsolási alapgyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a gépipari forgácsolási 
módokról, a munka szakszerő és balesetmentes végrehajtásáról, az anyagok felhasználásáról, a szerszámok, gépek, 
mérı- és ellenırzı eszközök, berendezések szakszerő kezelésérıl, karbantartásáról. 
Az Alkalmazott informatika tanításának célja, hogy a tanulók tudják helyesen használni a számítástechnikai 
ismereteiket. 
A nem oldható kötések gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók önállóan is tudják alkalmazni a hegesztési 
alapmőveleteket és eközben szakszerően használják a szükséges berendezéseket. Helyesen értelmezzék a 
munkavégzésre vonatkozó elıírásokat. 
A Mőszaki mérés oktatásának célja, hogy a tanulók végezzenek gyakrabban alkalmazott geometriai méréseket és 
anyagvizsgálati eljárásokat, használják ezeknek eszközeit. 
A CAD ismeretek tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert és tudjanak 
szabványos alkatrészrajzokat készíteni. 
A Pneumatikai szerelés gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt. 
Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére. 
A CNC-program készítése során a tanulók helyesen alkalmazzák a tanult ismereteket, tudjanak egyszerő alkatrészeket 
készíteni. 
A Szerelési gyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a szakmacsoportra általánosan jellemzı 
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szerelési gyakorlati ismeretek szakszerő és balesetmentes végrehajtásának gyakorlatát, ezzel elısegítve a késıbbi, 
szakmaorientált gyakorlatok elsajátítását. 
 


Fejlesztési követelmények 
 


A tananyag tanulása során fejlıdjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen 
az ismeretelemzı-értékelı gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, az 
algoritmusalkalmazási és a rajzi képességek. 
Gyakorlati munkavégzésük során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés szabályait, 
fejlıdjék ki a veszélyérzetük, különösen az elektromos és a gépi munkakörnyezetben. 
A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá megfigyeléseik jegyzıkönyvben vagy naplóban való rögzítéséhez, az 
eredmények értelmezéséhez, a szakirodalom használatához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések 
balesetmentes kezeléséhez. 
A tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a produktív, átgondolt, körültekintı és biztonságos munkavégzéshez, 
az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. 
A gyakorlati tevékenység végzése során alakuljon ki bennük kötelességtudat, felelısségérzet, a társakra is figyelı, 
segítıkész magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete. 
A tevékenység során folyamatosan erısödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a 
szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges 
magatartási szabályokat, magatartásformákat. 
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, erısödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való 
kötıdésük. 


 
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 


 
Az értékelés és ellenırzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a 
tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és módok) 
egyaránt. 
A továbbhaladás feltételei címő fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlıdést 
kell elérniük.  
Ebben az alapvetı ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggı tevékenységek szerepelnek, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következı évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák. 
 
A fejlesztendı képességek rendszerezve a következık: 
− Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak 


felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.  
− Egyszerőbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek. 
−  Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 


kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelı képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben 
a verbális és nonverbális közlések összhangja. 


− Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekrıl, személyekrıl, problémákról.  
− A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala. 
 
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a 
hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítı diagnosztikus 
értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetıségét, hiszen legfıbb feladatunk a tanuló informatikai 
kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása 
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján 
történhet. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


9. évfolyam 
 


Évi óraszám: 144 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
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Gépipari mérıeszközök 
A gépiparban használatos eszközök ismertetése és kiválasztása. 
A tanulók tudják helyesen megválasztani a szükséges mérıeszközöket. 
Feladatuk megoldásakor tartsák be a munkavégzés szabályait. 
 
Fémipari alapgyakorlatok 
A tanulók szerezzenek biztos gyakorlatot a szerkesztı rajzolás eszközeinek kezelésében, és ábrázolási alapismereteiket 
felhasználva készítsenek szépen kivitelezett mőszaki ábrákat. 
Válasszák meg helyesen a mérıeszközöket. 
Gyakorlati munkájuk során használják fel a munkavégzés szabályainak elıírásait. 
 
Elsısegélynyújtás 
Ismerjék a tanulók az elıforduló fıbb sérüléseket. 
Helyesen válasszák meg a segítségnyújtás lehetıségét. 
Használják a megszerzett elméleti tudásukat. 
 
Mőszaki rajz gyakorlat 
A tanulóknak kellı gyakorlat biztosítása a rajzeszközök helyes használatához. 
Vetületi és metszeti ábrák szerkesztése a szabályok betartásával. 
A mőszaki rajzokon használt jelölések ismerete. 


 
Gépipari mérıeszközök: 48 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Mérıeszközök 


A gépiparban használatos mérıeszközök 
felhasználása a gyakorlatban. 
Mérıeszközök jellemzése. 
Mérési feladatok, az eredmények kiértékelése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
 


Fémipari alapgyakorlatok: 48 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Fémipari alapgyakorlatok 
 


Az elırajzolással szembeni követelmények. 
Az elırajzolás lépései a munkadarab ellenırzése 
a munkadarab felületének megtisztítása, 
sorjázása, a felrajzolandó felület festése, 
színezése, a rajzoló- és mérıeszközök 
kiválasztása, elıkészítése, elırajzolás, ellenırzés. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli 
elırajzolás. 
A kézi forgácsoló mőhely rendje, munka- és 
tőzvédelmi ismeretek rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése: 
- illesztés reszeléssel 
- hántoló szerszámok, eszközök 
- lemezalkatrész készítése 
- sík és ívelt felületek hántolása 
- a dörzsárazás szerszámai és mővelete 
- tőrésezett furatok alak- és méretellenırzése 
- illesztés dörzsárazással 
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és 
gépek 
- illesztés csiszolással 
- oldható kötések készítése, szerelése 
- komplex illesztési munkák, ellenırzı feladatok 
- síkbeli és térbeli elırajzolás eszközei, 
segédeszközei és mérıeszközeinek megválasztása 
adott feladat elvégzéséhez 
- többféle megmunkálást igénylı öntvények 
elırajzolásának gyakorlása. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
Elsısegélynyújtás: 12 óra 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Az elsısegélynyújtás 
gyakorlati ismeretei. 


Az elsısegélynyújtás feladata. 
Sérülések ellátása. 
Villamosság okozta sérülések. 
Újraélesztés. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
Mőszaki rajz gyakorlat: 36 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Kompetenciák 


A rajzi alapismeretek 
alkalmazása 


Síkmértani, térmértani és vetületi ábrázolás. Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság. 


A továbbhaladás feltételei 


Gépipari mérıeszközök 
A tanulók ismerjék és tudják használni a mérıeszközöket. 
Helyesen értelmezzék az eredményeket. 
 
Fémipari alapgyakorlatok 
A tanulók tudják a rajzos dokumentációkat értelmezni és a kapcsolódó szabványokból az érvényeseket kikeresni. 
Legyenek képesek a mérıeszközök helyes megválasztására, használatára. 
A tanulók ismerjék a kézi megmunkálás módjait, tudják megválasztani a feladat végrehajtásához szükséges 
szerszámokat, készülékeket. 
 
Elsısegélynyújtás 
A tanulók ismerjék és tudják használni az elsısegélynyújtáshoz használt eszközöket. 
Biztonságosan kezeljék a sérültet az ellátáskor. 
Merjenek beavatkozni a sérülés ellátásakor! 
 
Mőszaki rajz gyakorlat 
A tanulók ismerjék és tudják használni az elméleti tudásukat. 
Szerkesszék meg az egyszerő és összetett testek vetületeit és metszeteit. 
A tanulók tudják értelmezni a rajzi dokumentációt. 
 


10. évfolyam 
 


Évi óraszám: 144 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


Alkalmazott informatika 
A megszerzett informatikai ismeretek használata 
Az alkalmazott számítógép felépítésének megismerése, beállításának, kezelésének megismerése bemutatás útján. 
Egyszerő faladatok végzése 
 
Gépi forgácsoló gyakorlatok 
Munkadarabrajz készítése szabadkézi vázlat formájában. A munkadarab szakszerő elıkészítése. 
Az alkalmazott forgácsoló gépek felépítésének megismerése, beállításának, kezelésének megismerése bemutatás útján. 
Egyszerő forgácsolási mőveletek szakszerő elvégzése. 
A szerszámkopás jeleinek felismerése. 
A forgácsoló eljárások során alkalmazott mérıeszközök kiválasztása és szakszerő használata. 
 


Alkalmazott informatika: 36 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Információgyőjtés 


Az informatika alkalmazása a mőszaki 
gyakorlatban. 
A felhasznált programok ismerete: 
− szövegszerkesztés, 
− táblázatkezelés, 
− adatbázis használata, 
− - internet alkalmazása. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 
Digitális kompetencia 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése 


 
Gépi forgácsoló gyakorlatok: 108 óra 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Gépi forgácsoló gyakorlatok 
 


A gépi forgácsoló mőhely rendje, munka- és 
tőzvédelmi ismeretek rendszerezése. 
Esztergálás: 
- a gép felépítése, a szerszámok alakja, 
élgeometriája, szerszámok élezése 
- fordulatszámok, elıtolások beállítása, 
biztonságos munkadarab és szerszámbefogás 
- szegnyereg használata (csigafúrók, 
csúcsfúrók befogása, furatkészítés, 
kúpesztergálás) 
- álló- és mozgóbábok, álló- és forgócsúcsok, 
síktárcsa és esztergaszív, esztergatüskék 
alkalmazása 
- hosszú és rövid alkatrészek kétoldali 
megmunkálása két csúcs között, tüskén Belsı 
felületek megmunkálása: 
 - külsı és belsı kúpfelületek esztergálása 
- külsı- és belsı menetek esztergálása, 
illesztése 
- excentrikus csapok és furatok esztergálása. 
Fúrási mőveletek és gépeik. 
Gyalugépek felépítése, szerszámai és 
készülékei, szerszám és munkadarab 
rögzítése 
- lökethossz és lökethelyzet beállítása 
- megmunkálás gyalugépen 
- vésıgépek felépítése, szerszámai és 
készülékei, szerszám és munkadarab 
rögzítése 
- lökethossz beállítása. 
Marás: 
- marógépek felépítése, szerszámai, 
készülékei 
- munkadarabok és szerszámok felfogása, 
rögzítése 
- asztalállítás, asztalmozgatás 
- sík és alakos felületek marása 
- fogaskerekek készítése profilozó eljárással, 
osztófej kezelése. 
Köszörülés: 
- sík- és palástköszörő gépek felépítése, 
szerszámai, készülékei 
- köszörőkorongok minıségének ellenırzése 
- köszörőszerszámok és munkadarabok 
felfogása köszörüléshez 
- furatok, palást- és síkfelületek köszörülése 
- bordástengely köszörülése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


A továbbhaladás feltételei 


Alkalmazott informatika 
A tanulók ismerjék a használt eszközöket. 
Legyenek képesek a szolgáltatások helyes felhasználására. 
Biztonságosan kezeljék az egyes softvereket. 
 
Gépi forgácsoló gyakorlatok 
A tanulók tudják ismertetni az esztergályozás, fúrás, gyalulás, marás szerszámgépeinek mőködési elvét, és ismerjék e 
szerszámgépek felépítését. 
Helyesen állítsák be az esztergán, a fúrógépen, a gyalugépen és a marógépen a forgácsolási adatokat, végezzék el az 
alapmőveleteket, részmegmunkálásokat. 
Készítsenek egyszerő alkatrészt különbözı forgácsoló gépekkel 
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11. évfolyam 


 
Évi óraszám: 144444 óra 


 
Belépı tevékenységformák 


 


CAD ismeretek 
A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert. 
Szabványos alkatrészrajzok készítése. 


Mőszaki mérések 
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, írásos 
és képi ismeretforrások felhasználásával. 
Beadásra szánt számítási jegyzıkönyvek, beszámolók készítése. 
Az alkalmazott mérı- és vizsgálóeszközök felépítésének, beállításának, kezelésének megismerése. 


CAD ismeretek: 96 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CAD ismeretek 


CAD softvare felépítése, gyakorlati használata. 
CAD rajzolás egyszerő alkatrészeken. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság. 
Digitális kompetencia. 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése. 


Mőszaki mérések: 48 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Mőszaki mérések: 
Anyagvizsgálati 


gyakorlatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Geometriai mérések 


Fémes anyagok vizsgálata: 
- könnyőfém ötvözet felismerése cseppentéses 
eljárással 
- mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, 
rugóacél rugalmassági modulusának és rugalmas 
hajlíthatóságának meghatározása, egyéb statikus 
vizsgálatok). 
Dinamikus vizsgálatok (Charpy) 
Keménységmérések  
Metallográfiai vizsgálatok (csiszolatkészítés, 
szövetszerkezet meghatározása). 
Hibakeresı (roncsolásmentes) vizsgálatok. 
Külsı felületek mérése, ellenırzése tolómérıvel, 
talpas tolómérıvel, mikrométerrel, mérıórával. 
Belsı felületek mérése, ellenırzése 
mélységmérı tolómérıvel, mikrométerrel, 
mérıórával. 
Szögmérés mechanikai szögmérıvel, és optikai 
szögmérıvel. 
Szögmérések szinuszvonalzóval. 
Külsı kúpok mérése, ellenırzése.  
Belsı kúpok mérése, ellenırzése.  
Mérés mérıhasábokkal  
Külsı és belsı felületek ellenırzése 
idomszerekkel  
Külsı és belsı menetek jellemzı méreteinek 
mérése, ellenırzése. Munkadarabok mérése 
digitális mérıeszközökkel.  
Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi 
érdesség ellenırzése, mérése. Körfutás 
ellenırzése, tengely ütésellenırzése, mérése 
mérıórával Munkadarabok alak- és 
helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, 
síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, 
egytengelyőség, körkörösség ellenırzése, 
mérése. 
Mérési dokumentumok készítése Felvételi 
vázlatok készítése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 
 


A továbbhaladás feltételei 


CAD ismeretek 
A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert. 
Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok készítésére. 


Mőszaki mérések 
A tanulók tudjanak adott követelményeknek megfelelı mérési dokumentációt elkészíteni. 
Helyes eredményeket kapjanak tolómérıvel, mikrométerrel, mérıórával, idomszerekkel végzett hosszmérések és az 
érdességi etalonsorozat használata során. 
Legyenek képesek biztonsággal használni a mérımikroszkópot és az állítható szögmérıt. 
Helyesen értelmezzék a mechanikus anyagvizsgálatok eredményeit. 
Hajtsanak végre egyes szilárdsági vizsgálatokat, legyenek képesek megmagyarázni azok elvét. 
Legyenek képesek kiválasztani minták közül az ötvözetlen acélokét fémmikroszkópos vizsgálat alapján. 


12. évfolyam 
 


Évi óraszám: 128    óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


CAD ismeretek 
A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert. 
Szabványos alkatrészrajzok készítése. 
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Pneumatika szerelése 
A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvetı szerelési tevékenységet végezni.  
Válasszák meg helyesen az eszközöket a konkrét szerelési feladathoz. 
Gyakorlati munkájukhoz használják fel elméleti tudásukat. 
 
CNC-program készítése 
Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat. 
Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására. 
A pszichomotoros készségek fejlesztésével az igényes kivitelezés begyakoroltatása a szerkesztett feladatokon. 
 
Szerelési gyakorlatok 
A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvetı gépészeti szerelési tevékenységet végezni. Válasszák 
meg helyesen a szerszámokat, eszközöket, a konkrét szerelési feladathoz. 
A gépipari kötések végrehajtásához szükséges szerszámok, készülékek kiválasztása, a szerelési alapmőveleteket 
gyakorlása. 
A szerelt szerkezet mőködésének ellenırzése. 
 


CAD ismeretek: 32 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CAD rajzolás 
 


CAD rajzolás összetett alkatrészek esetén. 
Összeállítási rajz készítése CAD segítségével. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 
Digitális kompetencia 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése 


 
Pneumatika szerelése: 32 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Pneumatika szerelése 
 


Pneumatikus energiaátvitel sajátosságai, 
hatáslánca és biztonságtechnikája. 
Pneumatikus energiaátvitel fizikai alapismeretei. 
Elemtechnikai alapismeretek. 
Pneumatikus alapkapcsolási gyakorlatok. 
Két munkahengeres rendszerek lefutó vezérlés. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
CNC-program készítése: 32 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CNC-program készítése 
 


Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása 
- fúrás, furatmegmunkálás - esztergálás Ciklusok 
(nagyoló ciklus) - menetvágó ciklus - beszúrás 
programozása - simító esztergálás. Pályavezérléső 
marógép programozása. Technológiai 
dokumentáció (felfogási terv, szerszámútterv stb.) 
készítése CNC-program készítése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
Szerelési gyakorlatok: 32 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Szerelési gyakorlatok 
 
 
 
 


Ékfajták és beépítési megoldásaik, az össze- és 
szétszerelés szerszámai eszközei, mőveletei. 
Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az 
össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei, 
mőveletei. Rögzítı- és csapszegkötések 
alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik 
biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a 
be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, 
eszközei. 
A csavar-, ék-, retesz-, sajtolásos kötések, mint 
fıbb szerelési eljárások szerszámainak és 
eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a 
gyakorlatban komplex feladatok elkészítése 
során. 
Gépészeti és finommechanikai csavarbiztosítási 
eljárások jellemzıi, alkalmazásuk. 
Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, 
javítása: 
- különféle gépek, gépegységek, szerkezetek 
szerelésénél, és javításánál alkalmazott 
szerszámok, készülékek és mőszerek 
- szétszerelés, hibajegyzék összeállítása - hibás 
alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelés 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, fıbb 
paraméterek mérése 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


A továbbhaladás feltételei 


CAD ismeretek 
A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert. 
Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok és összeállítási rajzok készítésére. 
 
Pneumatika szerelése 
A tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt. 
Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére. 
 
CNC-program készítése 
A tanulók tudják mőködtetni a CNC szerszámgépeket. 
Helyesen építsék fel a CNC programokat. 
Készítsenek egyszerő alkatrészt. 
 
Szerelési gyakorlatok 
A tanulók ismerjék a gépipari kötések módjait, tudják a különbözı kötések végrehajtásához szükséges szerszámokat, 
készülékeket megválasztani, a mőveleteket szakszerően kivitelezni. 
Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csıkötéseket, a csapszeg- és rögzítıszeg kötéseket elkészíteni, szerelni. 
Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csıkötéseket, a csapszeg- és rögzítıszeg kötéseket elkészíteni, 
csapágyakat szereln 
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Szakmai képzés 13-14. évfolyam  


 
 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 


azonosítój a megnevezése 


0110-06 
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 
feladatok 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
023 9-06 Hegesztı alapfeladatok 


0240-06 Hegesztı feladatok 
 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképzı évfolyam esetén  


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A tananyagegység 
óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 113/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tüz- és környezetvédelmi 
feladatok 


70 44 0 114 


2 113/1.0/0111-06 Müszaki dokumentációk 74 0 0 74 
3 113/2.0/0111-06 Geometriai mérés 18 36 0 54 


4 113/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi kisgépes 
alakítása 


54 0 160 214 


5 113/1.0/0239-06 Alapfogalmak 30 0 0 30 
6 113/2.0/0239-06 Hegesztési alapismeretek 84 0 0 84 
7 113/3.0/0239-06 Termikusvágás alapismeretei 4 0 0 4 
8 113/4.0/0239-06 Hegesztés befejezô müveletei 0 0 11 11 
9 113/1.0/0240-06 Termikus vágás, darabolás I. 9 0 10 19 


10 113/2.0/0240-06 Termikus vágás, darabolás II 18 0 30 48 
11 113/3.0/0240-06 Gázhegesztés 27 0 180 207 
12 113/4.0/0240-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztés 39 0 180 219 


13 113/5.0/0240-06 
Volfrámelektródás védôgázas 
ívhegesztés 30 0 200 230 


14 113/6.0/0240-06 
Fogyóelektródás védôgázas 
ívhegesztés (MÍG/MAG) 


30 0 200 230 


15 113/7.0/0240-06 Egyéb hegesztôeljárás 30 0 112 142 


16 113/8.0/0240-06 
Hegesztési feszültségek, 
alakváltozások 


5 0 0 5 


17 113/9.0/0240-06 
Hegesztéssel kapcsolatos 
adminisztrációs tevékenységek 


5 0 0 5 


18 113/10.0/0240-06
Hegesztett kötések vizsgálata, 
minôsítése 10 0 0 10 


Mindösszesen óra: 537 80 1083 1700 
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8/A. A képzés szerkezete 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés ajánlott 
idıterve 2 szakképzı évfolyam esetén 


1/1 1. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


Nyári összefüggo szakmai gyakorlat: 160 óra 


A szakmai program készítésekor az ido tervben feltüntetett szabad sávot kötelezo  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplo kötelezo tananyagegységek idokeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfonöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfeleloen is alkothatók. 
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2/12. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


A szakmai program készítésekor az idô tervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô  kötelezô  tananyagegységek idôkeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfô nöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelô en is alkothatók. 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


8 8 
9 9 


10 10 
11 11 


1 2    1 2  113/5.0/0240-06 
1 3    1 3  
14 14 
15 15 


16 16 


17 17 
18 18 


19 19 
20 20 
2 1    2 1  113/6.0/0240-06 
2 2    2 2  
23 23 


24 24 
25 25 


26 26 
27 27 


28 28 


29 113/7.0/0240-06 29 


30 30 
31 31 


32 113/8.0/0240-06 113/9.0/0240-06 113/10.0/0240-06 32 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
1 1 


2 2 


4 113/4.0/0240-06 4 


3 3 


5 5 
6 6 


7 7 
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Áttekint ı táblázat  


évfolyamok Össz. Óraszám Heti óraszám  
HEGESZTı tantárgyak 


13. 14.  13. 14.  


Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


36 
 


 74  1  


Mőszaki dokumentációk 74  74 2   
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 74  37 2   
Alapfogalmak 37  37 1   
Hegesztési alapismeretek 74  74 2   
Termikus vágás 37  37 1   
Gázhegesztés  16 16  1  
Bevont elektródás kézi ívhegesztés  32 32 1   
Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 


 32 32  1  


Hegesztéssel kapcsolatos alakvált. és admin.  32 32  1  
Egyéb hegesztési eljárások  16 16  1  
Geometriai mérések  16 16  1  
Szabad sáv:       


Elmélet 


Mőszaki rajz /szabad sáv terhére/*  64 64  2  
 Anyagok /szabad sáv terhére /*  32 32 1   


  elmélet összesen:  334 240 610 10 8  
Geometriai mérések  64 64  1  


 Elmélet ig. gyakorlat  Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


36 32 32  1  


  elméletigényes gyakorlat összesen: 36 96 96 0 2  
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 140 80 220    
Termikus vágás, darabolás 20 20 40    
Gázhegesztés  26 26    
Hegesztés befejezı mőveletei 20  20    
Bevont elektródás kézi ívhegesztés 110 140 250    
Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 130 100 230 


   
Egyéb hegesztési eljárások 80 70 150    


Gyakorlat 


az iskola helyi programja     50 50    


  gyakorlat összesen:  500 582 1082    


  
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári 


szakmai gyakorlat összesen:       
 


  összesen:        
  Nyári szakmai gyakorlat:       


  jelenlegi törvényi óraszám:        
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. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 


Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Iskolai rendszerO szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképzô évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékO a modulzáró vizsga eredményes letételével 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerO szakképzésben résztvevô vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 


A vizsgázónak az adott vizsgarészhez rendelt táblázat szerint valamennyi feladatot teljesítenie kell 


A 0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai 


A vizsga akkor értékelhetô, ha 
mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm, 
a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


A 0244-06 Gázhegesztô feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 
A vizsga akkor értékelhetô, ha 


a meghegesztendô varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


A 0245-06 Volfrámelektródás semleges védôgázas ívhegesztô (TIG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 
A vizsga akkor értékelhetô, ha 


a meghegesztendı varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
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A 0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı (MIG/MAG) feladatok követelménymodul modulzáró vizsga gyakorlati feladatai: 


 


A vizsga akkor értékelhetı, ha 
a meghegesztendı varrat minimális hossza 150 mm, a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


 
 


A szakmai vizsga részei: 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése A 
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 


Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése A 


hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 
Hegesztı alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése 
hegesztéshez 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 
100% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 
Hegesztı feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A 
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 480 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20%  


 
 
 
 
 
 
 
 







 


 34 


5. vizsgarész 
0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztı feladatok A 
hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros 
hegesztéseknél, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a 
vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
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6. vizsgarész 
0244-06 Gázhegesztı feladatok A hozzárendelt 1. 
vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö. 


7. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védıgázas ívhegesztı (TIG) feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


8. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı (MIG/MAG) feladatok 


 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor 
értékelhetö, ha 


 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
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– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü 
eljárással készül. 


9. vizsgarész – 


10. vizsgarész – 


11. vizsgarész – 


12. vizsgarész – 


13. vizsgarész – 


14. vizsgarész – 


15. vizsgarész – 


16. vizsgarész – 


A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a 
vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


4. vizsgarész: 55  


A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


5. vizsgarész: 55 


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
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A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai: - 


A modulzáró vizsgán készített vizsgadarabok elkészítése és elfogadása feltétele a szakmai vizsgára 
bocsátásnak. 


A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés után az MSZ EN ISO 
5817 szabvány C szintjének. 


A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minösítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 
287-1 vagy az MSZ EN ISO 9606-2 szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki 
az értékelést az MSZ EN ISO 


5817 B, illetve C szinteknek megfelelöen végzi el a minösítési szabványban elöírt vizsgálatok elvégeztetése 
után. 


Amennyiben minösítési tanúsítvány kiadására nincs igény, a vizsgadarabokkal szemben szemrevételezéses 
vizsgálat után az MSZ EN ISO 5817 szerint C szint a követelmény. 


10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható elızetes tanulmányok 
A beszámítható elözetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Hegesztö szakképesítés képzéséhez 
beszámítható elözetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 
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II. A központi program tananyagegységei 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztı megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképzı évfolyam esetén 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 1. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0110-06 0 44 0 


113/1.0/0110-06 


Általános gépészeti 
munka-, baleset-, tőz-
és környezetvédelmi 
feladatok szk 113/1.2/0110-06 70 0 0 


114 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/1.1/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus 
Tüzoltó berendezések, eszközök A típus 
Elsösegélynyújtási ismeretek 


A típus Tüzkár bejelentése 
A típus Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4. szint Elsösegélynyújtás 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, 
elövigyázatosság Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
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Irányítási készség 
Tanulói tevékenységformák: 


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési 
helyszín jellege: 


szaktanterem 


Képzési idö: 
44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tennivalók vészhelyzetben 
Tüzvédelmi elöírások. 


Teendök tüz esetén. 
Tüzoltóberendezések használata 


Elsösegélynyújtás 
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt 


igénylö helyzetek: 
- az eszméletlenség 
- heveny rosszullétek 
- fájdalommal járó kórképek 
- belgyógyászati balesetek 
- mérgezések 
- sérülések 


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben 
Újraélesztés 


Rendkívüli helyzetek dokumentálása 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/1.2/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási 
technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, 
dokumentálásában 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait Betartja és 


betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


A típus 
A típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Környezetvédelmi ismeretek 
Tüzvédelmi ismeretek 


Munkabiztonsági ismeretek 
Munkavégzés szabályai 
Elsösegélynyújtási ismeretek  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5. szint 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö 
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képesség 
Figyelem-összpontosítás Rendszerezö 
képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Önállóság 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20% 
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20% 


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10% 
A képzési helyszín jellege: 


szaktanterem 


Képzési idö: 
70 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem 


Munkavédelem célja, alapfogalmai 
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés 
tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai 
követelmények Tüzvédelem 


Tüzveszélyes anyagok. 
Tüzveszélyességi osztálybasorolás 


Foglalkozás-egészségügy 
Természetvédelem 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A védelem 
jelentösége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti 
területek. 
A víz 


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi. Az ivóvíz minösége. Ipari és kommunális szennyvizek 
keletkezése. A vízszennyezés. A höszennyezés. A közmüolló. A kommunális és az ipari szennyvizek 
keletkezése és tisztítása. A vízminöség-védelem szabályozása. 


A levegö 
A levegöszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyezö gázok és hatásaik. 


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. Technológiai 
lehetöségek. 
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegı. Gazdasági és egészségügyi 
károk. A levegıtisztaság-védelem. 
A hulladékok 


A települési és a termelési hulladék. 
A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetıségei. Talajvédelem. Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, 
hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, 
technológiái. 


Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés keletkezése. A 
környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. 
Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 2. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/1.0/0111-06 
Mőszaki 
dokumentációk szk 113/1.1/0111-06 74 0 0 74 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0111-06 


Mőszaki dokumentációk 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza 
és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. s


zint 
4. s


zint 
2. szi
nt 
3. szi
nt 
2. szi
nt 


3. szin
t  


Információforrások kezelése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Kézügyesség 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 
Önálló szakmai munkavégzés 50% A képzési helyszín 


jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idı: 
74 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai 
alapszabványok 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás 


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási 
rajzok fogalma 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tőrés, illesztés 
Felületi minıség 
Jelképes ábrázolások 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, 
rajzdokumentációk elemzése 


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: - fémszerkezetek rajzai 
- technológiai rajzok 


Rendszerek rajzai 
- kapcsolási vázlatok 
- villamos rendszerek rajzai 
- építészeti rendszerek rajzai 
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 3. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0111-06 0 36 0 
113/2.0/0111-06 Geometriai mérés 


szk 113/2.2/0111-06 18 0 0 
54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0111-06 


Geometriai mérések 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi 
a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


B 
típus 


C 
típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mértékegységek 
Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési 
utasítás 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 
3. szint Egyéb méröeszközök használata 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% 


Alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos 
versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Méröszoba 


Képzési idö: 


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, 
 


méröórával. 
méröórával 


Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel 


 
Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel. 
Szögmérések szinuszvonalzóval Külsö kúpok 
mérése, ellenörzése Belsö kúpok mérése, 
ellenörzése Mérés méröhasábokkal 


Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel 


Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális 
méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. 
Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával. 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, 
párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumok készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0111-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és 
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értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Mérési utasítás 


B típus Mértékegységek 


B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete 


B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek 
mérése és ellenOrzése 
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint 


Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb 
mérOeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO 
képesség 
Figyelem-összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


Miszaki rajz értelmezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 


Miveletek gyakorlása 20% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési 


helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 


18 óra elmélet csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok 
kezelése. 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú 
mérOeszközökkel. 


Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek 
mérésének eszközei, folyamata. 
BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, 
folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú 
ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének 
eszközei, folyamata 
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Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük, 
. 


alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok 
alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 


Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 4. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/3.1/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.2/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.3/0111-06 18 0 0 
szk 113/3.4/0111-06 0 0 18 


113/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi 
kisgépes alakítása 


szk 113/3.5/0111-06 0 0 142 


214 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.1/0111-06 


Munkabiztonság, minıségvédelem 


 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, 
süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és 
gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-
élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Minöségbiztosítási alapismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és 
szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 
képesség Figyelem-összpontosítás 


Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Szabálykövetés 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% 


Rajz értelmezése 30% 


Válaszolás írásban mondatszintii  kérdésekre 10% 


Utólagos szóbeli beszámoló 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely Képzési idö: 


18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


- a miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése 


- az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii  használata 


- az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek 
megválasztása 


- a különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság 


- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre 
kifejtett hatása 


-a gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii  
mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága 


- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö 
paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.2/0111-06 


Anyagjelölések értelmezése 


 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 
(szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Szabványhasználati ismeretek 
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C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyüfém 
ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és 
tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag 
tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek 


Szabványos könnyüfém ötvözetek 
Szabványos színesfém ötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


3. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség 


Áttekintö képesség 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gyakorlati jelentöségü szabványos ötvözetek áttekintése 
Az ipari vasötvözetek csoportosítása: 
Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira. 
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. 
Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 
Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/3.3/0111-06 


Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 
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Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü 
gépészeti müszaki rajzokat készít 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó 
dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 
(szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari 
anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari 
anyagok villamos tulajdonságai Ipari 
anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok 
technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb 
jellemzöi 


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 
képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25% 
Müszaki rajz értelmezése 25% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25% 
Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely Képzési idö: 


18 óra elmélet csoportbontásban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Anyagkiválasztás 
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai) 
Az anyagkiválasztás müszaki, gazdasági szempontjai 
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból 


A kohászati félkész termékek méretszabványai és müszaki szállítási elöírások folytatása 
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4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.4/0111-06 


Elırajzolás 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a 
munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus 
Síkmértani szerkesztések 
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
B típus Elörajzolás 
B típus Képlékenyalakítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi beszédkészség 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb 


méröeszközök használata Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Tervezési képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Felelösségtudat 


Térlátás 


Kézügyesség 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Müszaki rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz 
kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 30% A képzési 


helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
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Az elörajzolással szembeni követelmények 


Az elörajzolás lépései 


• a munkadarab ellenörzése 


• a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása, 


• a felrajzolandó felület festése, színezése, 


• a rajzoló- és méröeszközök kiválasztása, elökészítése, 


• elörajzolás, 
• ellenörzés 


Az elörajzolás szerszámai, eszközei 


Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei 


A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata 


Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai 
Síkbeli és térbeli elırajzolás 
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez 


- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása 


5. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.5/0111-06 


Fémek kézi és kisgépes alakítása 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii 
alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó 
dokumentációt 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, 
süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és 
gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-
élezés stb.) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 


C típus 
C típus 
B típus 


B típus 


B típus 


B típus 


A típus 


Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Reszelés, 
fiirészelés, köszörülés 


Élkiképzés 
Haj lítás Nyújtás 


Egyengetés 


Kézi és kisgépes forgácsolás 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
3. szint 
5. szint 
5. szint 
3. szint 


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Egyéb méröeszközök használata  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás 
Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Müveletek gyakorlása 60% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely Képzési idö: 
142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kézi megmunkálási gyakorlatok 
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése 
- illesztés reszeléssel 


- hántoló szerszámok, eszközök 
- lemezalkatrész készítése 


- sík és ívelt felületek hántolása 
- a dörzsárazás szerszámai és müvelete 
- türésezett furatok alak- és méretellenörzése 
- illesztés dörzsárazással 


- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek 
- illesztés csiszolással 


- oldható kötések készítése, szerelése 
- komplex illesztési munkák, ellenörzö feladatok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 5. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0239-06 21 0 0 
113/1.0/0239-06 Alapfogalmak 


szk 113/1.2/0239-06 9 0 0 
30 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0239-06 


Általános alapfogalmak 


 
Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait WPS alapján 
beazonosítja az anyagokat 
Állapotjelzö müszerek jelzéseit értékeli 
Egyszerü vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg Folyamatos 
minöségellenörzést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
D 
típus 
D 
típus 
D 
típus 
D 
típus 


C 
típus 


C 
típus 
D 


típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Az 
anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani ismeretek 
Anyagvizsgálatok Géprajzi 
alapfogalmak Síkmértani 
szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. s


zint 
4. s
zint 


5. s
zint 
5. 
szint 


4. szint 3. szint 
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Olvasott 
köznyel
vi 
szöveg 
megérté
se 
Diagra
mok 
olvasás
a, 
értelme
zése 
Mennyi
ségérzé
k 
Állapotjelzö méröeszközök Gépészeti rajz olvasása, 
értelmezése Gépészeti rajz készítése 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Következtetési képesség Kontroll 
(ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák:Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% 
Anyagminták azonosítása 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


21 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok rendszerezése sürüség 
alapján. Ipari vasötvözetek, könnyüfémek és ötvözetei, szinesfémek és ötvözetei 


Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS" 
Mennyiségek, jelölések, mértékegységek 
Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás, vezérlés fajtái 
Minöségirányítási, minöségellenérzési alapfogalmak 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.2/0239-06 


Hegesztési alapfogalmak 


 
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elömelegítést végez Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
C típus 
C típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Szabványok használata 
Hegesztéstechnológiák 
Hegesztöláng használata 
Az anyagok elökészítése hegesztéshez 
Élkiképzés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerekben való gondolkodás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 
Pontosság 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% 
Anyagminták azonosítása 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idı: 
9 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése. Hegesztési helyzetek. 
Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 6. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0239-06 15 0 0 
szk 113/2.2/0239-06 21 0 0 
szk 113/2.3/0239-06 32 0 0 


113/2.0/0239-06 
Hegesztési 
alapismeretek 


szk 113/2.4/0239-06 16 0 0 


84 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0239-06 


Hegesztési Biztonsági Szabályzat 


Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi 
elöírásokat 


Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését 


Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat Zárt, szük 
térben végzi munkáját 
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 


C 
típus 


Biztonságtechnika 
Gázhegesztés biztonságtechnikája 
Ívhegesztés biztonságtechnikája 
Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
Ívhegesztés környezetkárosító hatása Tüzoltó 
berendezések, eszközök 
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 







 


 61 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
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Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal 
vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 


15 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ ismerete 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0239-06 


Munkavégzés feltételei 


 
Szemrevételezi a munkaterületet 


Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására 


Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Ellenörzi a 
munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét 


Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket 
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) Bekapcsolja az elszívó- 
és szüröberendezést 


Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Szabványok használata 


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 


Méröeszközök 


Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Állapotjelzö méröeszközök 
5. szint Szerelö kéziszerszámok 


5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi  Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Önállóság 
Egyedüllét türése 


A típus 


A típus 


B típus 


B típus 


B típus 


C típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal 
vezetett rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 
21 óra elmélet csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
HBSZ elöírásai a munkavégzés feltételeiröl 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/2.3/0239-06 


Hegesztıberendezések, hegesztıkészülékek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint 
Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek) Elvégzi a kezelési és 
karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket 
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.) 
Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 


A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelése 
A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése A típus 
Hegesztöberendezések használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés irányítással 30% Géprendszer megfigyelése adott szempontok 
alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


32 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gázhegesztö berendezések, eszközök Ívhegesztö berendezések, eszközök 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.4/0239-06 


Hegesztés hozag- és segédanyagai 


Kiválasztja a megfelelö elektródát, égöszárat, illetve huzalt WPS alapján beazonosítja az anyagokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
A típus 
C típus 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
Gázhegesztés hozaganyagai 


Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
Hegesztögázok 
Anyagok, segédanyagok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5. szint Mennyiségérzék 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés 


Következtetési képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
16 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Bevont ívhegesztö elektródák 
jellemzöi 
A gázhegesztö pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzöi és a kiválasztásuk szempontjai. 
A folyósítószer feladata, típusai, jellemzöi és alkalmazása 
Hegesztögázok 







 


 65 


 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 7. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/3.0/0239-06 
Termikusvágás 
alapismeretei szk 113/3.1/0239-06 4 0 0 4 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.1/0239-06 


Termikusvágás alapismeretei 


 
Termikus vágásokat végez 
Beállítja a WPS szerinti paramétereket Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Gyártási utasítások értelmezése 
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
D típus Fémtani ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei 3. szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 


Következtetési képesség 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idı: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Termikus vágás 
fogalma, fajtái. 
Termikus vágászok berendezései, eszközei 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 8. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/4.0/0239-06 
Hegesztés befejezı 
mőveletei szk 113/4.1/0239-06 0 0 11 11 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.1/0239-06 


Hegesztés befejezı mőveletei 


 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Megtisztítja a felületet 
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint 
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséröl Letakarítja a 
munkaterületet 
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerü tárolásáról Kiüríti a 
szüröberendezések gyüjtötartályait 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Ipari vasötvözetek hökezelése 
Színesfémek és ötvözeteik hökezelése 


Könnyüfémek és ötvözeteik hökezelése 
Hibajavítások végzése 
Hajlítás Nyújtás Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 3. szint 
Elemi számolási készség 


5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 1. szint Elemi 
szintü számítógéphasználat Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önfegyelem 


A típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság Tanulói tevékenységformák: 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hökezelés fogalma célja. Hökezelö eljárások az eljárás célja szerint. Hulladék tárolás 


Hibakeresö vizsgálatok 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 9. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/1.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/1.2/0240-06 2 0 0 
szk 113/1.3/0240-06 0 0 10 


113/1.0/0240-06 
Termikus vágás, 
darabolás I. 


szk 113/1.4/0240-06 3 0 0 


19 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.1/0240-06 


Termikus vágás, darabolás alapismeretei 


 
Kiválasztja a vágási paramétereket 
Elvégzi a vágási müveletet 
Elkészíti a lemeztervet 


Termikus vágásnál ellenörzi a láng minöséget, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat 
végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C 
típus 
D 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 
A 
típus 


Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Lángvágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás berendezései, eszközei Egyéb 
vágási technológiák Lángvágás 
technológiája Plazmavágás technológiája 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Befogó, rögzítö eszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Következtetési 
képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


1. szint 
4. s


zint 


5. s
zint 5. 
szint 
4. szint 
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Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai. Termikus vágási eljárások. 
Vágott felület minösítése. 
Gyalulás 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.2/0240-06 


Lángvágás elıkészületi mőveletei 


A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást Beállítja a vágás 
paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Elhárítja a munkavégzés 
esetleges akadályait 
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál 
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét 
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü 
számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép 
kezelöszoftverje Gépészeti 


rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
A típus 
A típus 
C típus 
B típus 
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A környezet tisztántartása 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Önállóság 
Térlátás 
Önfegyelem 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% Gépészeti rajz 
értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


2 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.3/0240-06 


Lángvágás folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén 
Elvégzi a vágási müveletet 
Elindítja gépet és elvégzi a vágást Felügyeli a 
vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a 
vágófej kopóalkatrészeit 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei 


Lángvágás technológiája 
Biztonságtechnika 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 


Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 


értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás Lángvágás 
technológiája 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/1.4/0240-06 


Lángvágás befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a 
kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Lángvágás berendezései, eszközei 
Lángvágás technológiája 
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 


5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 


A típus 
A típus 
A típus 


A típus 
B típus 
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Körültekintés, elıvigyázatosság 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelısségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15% 


Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15%
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ ismerete. 


Gázpalack Biztonsági Szabályzata 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 10. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/2.1/0240-06 5 0 0 
szk 113/2.2/0240-06 0 0 16 
szk 113/2.3/0240-06 4 0 0 
szk 113/2.4/0240-06 5 0 0 
szk 113/2.5/0240-06 0 0 14 


113/2.0/0240-06 
Termikus vágás, 
darabolás II 


szk 113/2.6/0240-06 4 0 0 


48 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.1/0240-06 


Plazmavágás elıkészületi mőveletei 


 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Elhárítja a 
munkavégzés esetleges akadályait 
Inicializál és pályaellenörzést végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Müveleti terv készítése 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint 
4. szint 
4. szin


t 
5. szin


t 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü 
számítógéphasználat 


Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
A típus 
A típus 
C típus 
B típus 
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Térlátás 
Önfegyelem 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési 


helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés 
üzembehelyezése. 
Vágható fémek. 
A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivögázzal 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.2/0240-06 


Plazmavágás folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Elvégzi a vágási müveletet 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a 
vágófej kopóalkatrészeit 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét Méretre szabja 
a munkadarabot 
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás technológiája 
Biztonságtechnika 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 


Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Okok feltárása 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat Pontosság 
Megbízhatóság Hozzárendelt társas 


kompetenciák: 
Határozottság Tanulói 


tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Plazmavágás technológiája. 
Vágás eszközei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.3/0240-06 


Plazmavágás befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a 
kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Plazmavágás berendezései, eszközei 
Plazmavágás technológiája 
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 
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Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés 
felügyelet mellett 15% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Biztonságtechnikai elöírások. HBSZ 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.4/0240-06 


Egyéb eljárások elıkészületi mőveletei 


 
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra 
Beállítja a vágás paraméterrendszerét 
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket Lézervágáshoz beállítja a lézer 
és segédgázok adatrendszerét 
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál) 
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét 
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást Inicializál és pályaellenörzést 
végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Egyéb vágási technológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Egyéb vágóberendezések ismerete 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
5. szint 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Mennyiségérzék 
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
Állapotjelzö méröeszközök 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerben való gondolkodás A környezet tisztántartása Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság 
Térlátás 
Önfegyelem 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 


Gépészeti rajz értelmezése 15% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% A képzési 


helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése. 


Vágható fémek 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.5/0240-06 


Egyéb eljárások folyamata 


 
Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez 
Elvégzi a vágási müveletet 
Felügyeli a vágási folyamatot 
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát Szükségszerüen cseréli a 
vágófej kopóalkatrészeit 


Beállítja a vágás paraméterrendszerét Beméri vagy 
beállítja a lemez helyzetét Méretre szabja a 
munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Egyéb vágási technológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Egyéb vágóberendezések 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Mennyiségérzék 
Állapotjelzö méröeszközök 
Termikus vágás berendezései, eszközei 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) Áttekintö 
képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% Önálló szakmai 
munkavégzés felügyelet mellett 30% Önálló szakmai munkavégzés 
közvetlen irányítással 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Vágás technológiája, eszközei 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/2.6/0240-06 


Egyéb eljárások befejezı mőveletei 


 
Elökészíti a következö vágási programot 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Leszedi a maradék anyagot 
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait 


Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát 


Letakarítja a hegesztö-, vágógépet Eltávolítja a 
kész munkadarabokat Hozzárendelt szakmai 
ismeretalkalmazások: 


Egyéb vágási technológiák 
Biztonságtechnika 
Egyéb vágóberendezések 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata A vágott felület hibáinak, 
eltéréseinek felismerése, vizsgálata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Befogó, rögzítö eszközök 
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Áttekintö képesség 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


A típus 
B típus 
A típus 
A típus 


A típus 
B típus 
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Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 15%


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


HBSZ. 


Biztonságtechnikai elıírások 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 11. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/3.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/3.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/3.3/0240-06 5 0 0 
szk 113/3.4/0240-06 0 0 180 
szk 113/3.5/0240-06 10 0 0 


113/3.0/0240-06 Gázhegesztés 


szk 113/3.6/0240-06 4 0 0 


207 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/3.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin
t 


4. szint 
3. szint 
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4. s
zint 4. 
szint 
4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias 
feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, 
füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége gázhegesztéssel 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegeszthetöség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és ötvözeteinek hegesztése, a réz 
és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.3/0240-06 


Hegesztıgázok, hegesztıberendezések 


 
Ellenörzi a palackszelepeket 
Felszereli a nyomáscsökkentöket 
Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz 
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat Ellenörzi a csatlakozásokat és 
a tömítések állapotát 
Szivárgáspróbát végez 
Beállítja az üzemi nyomást 
Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 


Hegesztögázok használata 
Gázhegesztés hozaganyagai 
Hegesztöláng 
Lángforrasztás 
Termikus szórás  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Elemi számolási készség 
5. szint Állapotjelzö méröeszközök 
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kontroll (ellenörzöképesség) 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés irányítással 30% 
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Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% A képzési helyszín 
jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az égést tápláló oxigén, éghetö gázok. 
Gázhegesztö-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentök, hegesztötömlök és 
tömlöcsatlakozások, hegesztöpisztolyok, biztonsági szerelvények 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.4/0240-06 


Gázhegesztés végrehajtás a 


 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 


Ellenörzi az összeállítás pontosságát 


Felhegeszti a kifutólemezeket 


A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) Palackcserét végez 


Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket Hozzárendelt 
szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 


B típus 


A típus 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


C típus 


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 


Hegesztöláng 


Hegesztöberendezések használata 


Lángforrasztás 


Termikus szórás 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint 
5. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
4. szint 


Kéziforgácsoló szerszámok 


Gázhegesztés berendezései, eszközei 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 


A környezet tisztántartása Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság Tanulói 


tevékenységformák: 
Gépészeti rajz értelmezése 10% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Az anyagok elökészítése a gázhegesztéshez. A hegesztöanyag kiválasztása. A hegesztöberendezések 
használata. A hegesztöláng beállítása. 
A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés 
Lángforrasztás Termikus szórás 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.5/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való 


gondolkodás 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


B típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elvárt minöségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba. Gázzárványok. 
Salakzárványok. Repedések 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/3.6/0240-06 


Gázhegesztés biztonságtechnikáj a 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Hozzárendelt 
szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus 
B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
C típus 


Gázhegesztö-berendezések és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Biztonságtechnika 
Gázhegesztés biztonságtechnikája 
Gázhegesztés környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó 


jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági 
eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Közérthetöség 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztö-berendezések idöszaki ellenörzése. A gázhegesztéssel 
kacsolatos munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 12. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/4.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.3/0240-06 9 0 0 
szk 113/4.4/0240-06 4 0 0 
szk 113/4.5/0240-06 0 0 180 
szk 113/4.6/0240-06 14 0 0 


113/4.0/0240-06 
Bevontelektródás 
kézi ívhegesztés 


szk 113/4.7/0240-06 4 0 0 


219 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Élelökészítést végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait 
Felhegeszti a kifutólemezeket 
Ellenörzi a hálózatot 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin t 
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4. szin
t 
3. s


zint 


4. s
zint 4. 
szint 
4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés. 


A hegesztési sorrendterv. Elömelegítés 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és ötvözetei, a réz és 
ötvözetei, a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.3/0240-06 


Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztı elektródák Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Kiválasztja a hegesztögépet 
Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést 
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót 
Lesalakolja a füzövarratokat 
Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai 
A típus Hegesztöberendezések használata Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Anyagminták azonosítása 10% A képzési 


helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


9 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az ívhegesztés ömlesztofolyamata. 
Ívhegeszto áramforrások és eszközök 


Ívhegeszto elektródák: bevonatának fo feladatai, kihozatali tényezo, bevonattípusok 
4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.4/0240-06 


Az ívhegesztés hı- és fémtani folyamata 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 
Ipari vasötvözetek hokezelése Színesfémek 
és ötvözeteik hokezelése Könnyüfémek és 
ötvözeteik hokezelése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Hokezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetoség 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési ido: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A ho hatása a szerkezeti elemre. 


A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai 
5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.5/0240-06 


Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz 
Beállítja a polaritást és a paramétereket 
Leföldeli a berendezést szükség szerint 
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Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót Biztosítja a 
hegesztéshez szükséges eszközöket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Bevontelektródás kézi ívhegesztés 
hozaganyagai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/4.6/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 5. szint Varratképzés 


vízszintes helyzetekben 4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti 
helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% A képzési helyszín 


jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


14 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztés 


minöségi követelményei. 
Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb eltérések 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/4.7/0240-06 


Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a csatlakozást 
HBSZ szerint 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Hegesztöberendezések használata 
B típus Hegesztéstechnológiák 
B típus Biztonságtechnika 
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek 
értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 
Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat Pontosság 


Megbízhatóság Hozzárendelt társas 
kompetenciák: 


Határozottság Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem. 
Zaj elleni védelem, höhatás elleni védelem 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 13. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/5.1/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.2/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.3/0240-06 10 0 0 
szk 113/5.4/0240-06 4 0 0 
szk 113/5.5/0240-06 0 0 200 
szk 113/5.6/0240-06 4 0 0 


113/5.0/0240-06 
Volfrámelektródás 
védıgázas 
ívhegesztés 


szk 113/5.7/0240-06 4 0 0 


230 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a 
gépet a hálózathoz 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést 
végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin
t 


4. szint 
3. szint 
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4. szin
t 4. 
szint 4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
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Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Megbízhatóság Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói 


tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés. 


A hegesztési sorrendterv. 
Elömelegítés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége volfrámelektródás védıgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
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Közérthetöség Tanulói 
tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, 
a nikkel és ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.3/0240-06 


 


Volfrámelektródás, védıgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztı berendezés felépítése 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
A típus 
B típus 
A típus 


Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Anyagminták azonosítása 10% A képzési 


helyszín jellege: 
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Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az AWI hegesztés elve, a hegesztöberendezés felépítése, hegesztöáramforrás építöelemi és ezek 
funkciói. 


Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetöségi adatok, bekapcsolási idö. Hegesztöpisztoly, 
gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott hegesztöberendezés. 


Az egyenáramú ív jellemzöi, szürökondenzátor feladata. 


Hegesztöberendezés összeállítási és kabantartási munkái 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/5.4/0240-06 


Volfrámelektródás, védögázas ívhegesztés anyagai, hegesztıpálcák, védıgázok 
használata és alkalmazása 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Anyagok, segédanyagok ismerete 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 


Volframelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Mennyiségérzék 


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


B típus 


C típus 


C típus 


C típus 


C típus 


A típus 


B típus 
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Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hegesztöáram megválasztása, beállítása, mérése. 
Irányértékek a hegesztöáramerösség kiválasztásához. 
Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása. Védögázfelhasználás-
védögázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védögázok, munkahely védögázellátása. 
AWI hegesztöpálcák 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/5.5/0240-06 


Varratképzés volfrámelektródás, védıgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja 
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
A típus Szabványok használata 
A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
4. szint 


4. szin
t 


5. szin
t 


5. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben 
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/5.6/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok 
olvasása, értelmezése, készítése Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások 
végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 


képesség Rendszerben való gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 
Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 


B típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 
B típus 
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Képzési idö: 


4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai, 
porozitásképzödés okai, kötéshibák képzödésének okai, végkráterképzödés okai. 


AWI hegesztöberendezés müködésének zavarai, okok és következmények. 


Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban 


7. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/5.7/0240-06 


Volfrámelektródás védıgázas ívhegesztés biztonságtechnikáj a Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a 
csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


C típus 


Hegesztöberendezések használata 


Hegesztéstechnológiák 


Biztonságtechnika 


Ívhegesztés biztonságtechnikája 


Ívhegesztés környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz 
kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági 
eszközök, felszerelések használata 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 10% Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szin
t 


5. szin
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A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


4 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tőzvédelem. Hegesztési füstképzıdés. A munkahelyek szellıztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 14. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/6.1/0240-06 2 0 0 
szk 113/6.2/0240-06 2 0 0 
szk 113/6.3/0240-06 8 0 0 
szk 113/6.4/0240-06 8 0 0 
szk 113/6.5/0240-06 4 0 0 
szk 113/6.6/0240-06 0 0 200 
szk 113/6.7/0240-06 3 0 0 


113/6.0/0240-06 


Fogyóelektródás 
védıgázas 
ívhegesztés 
(MÍG/MAG) 


szk 113/6.8/0240-06 3 0 0 


230 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez Csatlakoztatja a 
gépet a hálózathoz 
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja Élelökészítést 
végez 
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot 
Ellenörzi az összeállítás pontosságát 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szin t 
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4. szin
t 
3. szin


t 


4. szin
t 4. 
szint 4. 
szint 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti rajz készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
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Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias 
feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt személyes 


kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


2 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, 
füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett kötés helye körzetének tisztítása. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége fogyóelektródás ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Pontosság 
Megbízhatóság Hozzárendelt társas 


kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói 


tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
2 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és 
ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.3/0240-06 


 


Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztı berendezés felépítése 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
A típus 
B típus 
A típus 


Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete 
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Hegesztéstechnológiák 
Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a 
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
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Anyagminták azonosítása 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


8 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Hegesztöáramforrás. Huzalelötoló berendezés. Hegesztöpisztoly 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.4/0240-06 


Fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
B típus Hegesztéstechnológiák Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk önálló rendszerezése 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztési paraméterek hatása. 
Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktetö ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe a 
kötésminöségére 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/6.5/0240-06 
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Fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztés anyagai, hegesztOhuzalok, védıgázok 
használata és alkalmazása 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 


WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minOségii  hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Anyagok, segédanyagok ismerete 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyii fémötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 


ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre 
Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai 


Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, 
a hegesztés végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Mennyiségérzék 


5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás 


Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


KözérthetOség 


Tanulói tevékenységformák: 


Anyagminták azonosítása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 


4 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: HegesztOhuzalok, 
védOgázok. Alapanyagok 


6. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/6.6/0240-06 


Varratképzés fogyóeleketródás védıgázas ívhegesztéssel Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja 


Általános minOségii  hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


B típus 


C típus 


C típus 


C típus 


C típus 


B típus 


A típus 
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Huzalt cserél 


Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
A típus Szabványok használata 
A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata Hozzárendelt 


szakmai készségek: 


4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/6.7/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
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Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Szabványok 
használata 
Gyártási utasítások értelmezése 


MérOeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési 
képesség Rendszerben való gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


FelelOsségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% 


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20% 


Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 


Képzési idO: 


3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A kötésekben keletkezO eltérések csoportosítása és kódjelzése 


A tompa- illetve sarokvarratok jellemzO külsO és belsO eltérései. 


Az eltérések megengedhetO értékeikre vonatkozó elOírások 


8. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/6.8/0240-06 


Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket EllenOrzi a 
csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minOségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus HegesztOberendezések használata 


B típus Hegesztéstechnológiák 


B típus Biztonságtechnika 


A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája 


B típus 


A típus 


A típus 


B típus 


A típus 


B típus 
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai C típus Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi Munkabiztonsághoz kapcsolódó 
jelképek értelmezése 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági 
eszközök, felszerelések használata 
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat Pontosság 
Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A munkahelyek szellöztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 15. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 113/7.1/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.2/0240-06 5 0 0 
szk 113/7.3/0240-06 10 0 0 
szk 113/7.4/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.5/0240-06 3 0 0 
szk 113/7.6/0240-06 0 0 112 
szk 113/7.7/0240-06 3 0 0 


113/7.0/0240-06 
Egyéb 
hegesztıeljárás 


szk 113/7.8/0240-06 3 0 0 


142 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.1/0240-06 


Elıkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben WPS szerinti 
próbahegesztést végez feladatváltásnál 
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert 
Elkészíti a varrattérképet 
Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport 
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
C 
típus 
C 
típus 
B 
típus 
B 
típus 
B 
típus 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Az 
anyagok elökészítése hegesztéshez Elörajzolás 
Reszelés, fürészelés, köszörülés 
Élkiképzés Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
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3. szin
t 
4. szin
t 


3. s
zin
t 


4. s
zin
t 4. 
szi
nt 
4. 
szi
nt 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése Gépészeti 
rajz olvasása, értelmezése Gépészeti rajz 
készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése Alakító 
kéziszerszámok 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Következtetési képesség Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Pontosság 
Megbízhatóság 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 60% 


Gépészeti rajz értelmezése 20% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 
Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az élek illesztése, 
füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. 
A hegesztés rajzi jelölése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.2/0240-06 


Fémek hegeszthetısége egyéb hegesztıeljárással Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Anyagok, segédanyagok ismerete 
Az anyagok tulajdonságai 
Fémes anyagok rendszerezése 
Fémtani alapismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Közérthetöség Tanulói 


tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 70% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idö: 
5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztett kötés felépítése. 
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok, erösen ötvözött 
acélok. 


Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és 
ötvözetei 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/7.3/0240-06 


Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése Hozzárendelt 
feladatkompetenciák: 


Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt 


szakmai ismeretalkalmazások: 
Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö 
ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és 
kezelésük 
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés 
eszközei, berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és 
kezelésük 
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-
összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Tanmühely 
Képzési idö: 


10 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Fedett ívü hegesztés elve, berendezései. 
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés elve, berendezései. Plazmaívhegesztés elve, berendezései. 


Ellenállás-hegesztés elve, berendezései. 
Sajtolóhegesztés elve, berendezései. 
Egyéb hegesztési eljárások 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.4/0240-06 


Egyéb eljárások paraméterei 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Hozzárendelt szakmai 


ismeretalkalmazások: 
Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, 
berendezései és kezelésük Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük Ellenállás-hegesztés eszközei, 
berendezései és kezelésük Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük 
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Információk önálló rendszerezése 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A hegesztési paraméterek hatása 


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/7.5/0240-06 


Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 


WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja 
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések 
használata, a hegesztés végrehajtása 
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Mennyiségérzék 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem-


összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Közérthetöség 
Tanulói tevékenységformák: 


Anyagminták azonosítása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Fedettívü hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 


B típus 
A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 
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Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 
Egyéb hegesztöeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.6/0240-06 


Varratképzés egyéb hegesztı eljárással 


 
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket 
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással Kitölti a 
fedöporszárítási naplót 
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai 
Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a 
hegesztés végrehajtása 
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 
Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 


Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés végrehajtása 
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a hegesztés 
végrehajtása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. 
szin
t 


4. szint 
5. szint 


5. szint 
4. szint 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési jelképek értelmezése 
Ívhegesztés berendezései, eszközei 
Varratképzés vízszintes helyzetekben Varratképzés 
függöleges és fej feletti helyzetben 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, 
elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Stabil kéztartás 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Gépészeti rajz értelmezése 10% Munkamegfigyelés adott 
szempontok alapján 10% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10% 


B típus 
A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni müveletek 


7. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/7.7/0240-06 


Hegesztési eltérések, hegesztési hibák 


 
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot 
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat) 
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Méröeszközök használata 


A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata Hibajavítások végzése 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök 
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben 


4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Rendszerben való 


gondolkodás 


Okok feltárása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 
20% Technológiai minták elemzése 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 


Tanmühely 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
A típus 
B típus 







 


 123 


Képzési idö: 


3 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A kötésekben keletkezö eltérések csoportosítása és kódjelzése. 


A tompa, illetve sarokvarratok jellemzö külsö és belsö eltérései. Varrathiba kimutatási módszerek. 


Az eltérések megengedhetö értékeikre vonatkozó elöírások 


8. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


113/7.8/0240-06 


Egyéb hegesztıelj árás biztonságtechnikáj a 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket Ellenörzi a 
csatlakozást HBSZ szerint 


Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással 


Kitölti a gépnaplót 


Ellenörzi a beszállási engedély meglétét 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hegesztöberendezések használata 


Hegesztéstechnológiák 


Biztonságtechnika 


Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása 
Tüzoltó berendezések, eszközök 


Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Munkavégzés szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi 


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


A környezet tisztántartása 


Okok feltárása 


Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Pontosság 
Megbízhatóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80% Információk feladattal vezetett rendszerezése 
10% 


A típus 


B típus 


B típus 


A típus 


A típus 


A típus 


A típus 


C típus 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
5. szint 
4. s
zint 


5. s
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Elemzés készítése tapasztalatokról 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Tanmőhely 
Képzési idı: 


3 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A munkahely biztonságos kialakítása. Tőzvédelem. Hegesztési füstképzıdés. A munkahelyek szellıztetése. 
Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem. Környezetvédelem 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 16. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/8.0/0240-06 
Hegesztési 
feszültségek, 
alakváltozások 


szk 113/8.1/0240-06 5 0 0 5 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/8.1/0240-06 


Hegesztési feszültségek, alakváltozások 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus 
Diagramok olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Elemi számolási készség 5. szint 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetıség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk önálló rendszerezése 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
A képzési helyszín jellege: 


Tanterem 


Képzési idı: 
5 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztés során bevitt hı jellemzése. A fémek viselkedése hı hatására. A hegesztési feszültségek 
kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása. 


A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetıségei 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 17. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/9.0/0240-06 


Hegesztéssel 
kapcsolatos 
adminisztrációs 
tevékenységek 


szk 113/9.1/0240-06 5 0 0 5 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
113/9.1/0240-06 


Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Vezeti az elektródaszárítási naplót Munkakezdésnél 
bejelentkezik a rendszerbe 
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását 
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl 
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót 
Kitölti a munkalapot 
Anyagjegyzéket vezet 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Gyártási utasítások értelmezése 
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 4. szint 


Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Felelösségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk önálló rendszerezése 50% Információk feladattal 
vezetett rendszerezése 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanterem 
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Tanmühely 
Képzési idö: 


5 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap. Különbözö engedélyek 
Hegesztök minösítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy igénybevételnek kitett 
varratokat készítök nyilvántartása. Hegesztöanyag fogyási napló vezetése 







 


 128 


 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 18. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


113/10.0/0240-06 
Hegesztett kötések 
vizsgálata, 
minısítése 


szk 113/10.1/0240-06 10 0 0 10 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


113/10.1/0240-06 


Hegesztett kötések vizsgálata, minısítése 


 
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Diagramok olvasása, értelmezése 
D típus Az anyagok tulajdonságai 
D típus Anyagvizsgálatok ismerete Hozzárendelt 


szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintő számítógéphasználat 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5. szint 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, elıvigyázatosság Hozzárendelt 


személyes kompetenciák: Felelısségtudat 
Pontosság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
Technológiai próbák végzése 30% Technológiai 
minták elemzése 30% Geometriai mérési gyakorlat 
20% Anyagminták azonosítása 10% 
Tárgyminták azonosítása 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
10 óra elmélet csoportbontásban 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A hegesztés minıségi követelményei 
Hegesztési eltérések 


Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok 
 
 
 


 


 
 


HEGESZTİ szakma, 
a szakmai vizsga részei: 


/SZVK/ 


 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
3. feladat 50% 
4. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö 
vizsgatevékenység: gyakorlati 


Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö 


vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
4. feladat 70% 
5. feladat 30% 


6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06 Hegesztı 
alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése hegesztéshez 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
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Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06 Hegesztı 
feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A hozzárendelt jellemzö 
vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 480 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkatervezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Hegesztési szakmai ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
4. feladat 60% 
5. feladat 20% 
6. feladat 20%  


5. vizsgarész 
0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztı feladatok A hozzárendelt 1. 
vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros 
hegesztéseknél, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 
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9. vizsgarész 
0244-06 Gázhegesztı feladatok A hozzárendelt 1. 
vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, 
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö. 


10. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védıgázas ívhegesztı (TIG) feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


 


A vizsga akkor értékelhetö, ha 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok 
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél. 


11. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védıgázas ívhegesztı (MIG/MAG) feladatok 


 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor 
értékelhetö, ha 


 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
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– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063, 
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – 
a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – 
legalább egy vizsgadarab 136 jelü eljárással készül. 


17. vizsgarész – 


18. vizsgarész – 


19. vizsgarész – 


20. vizsgarész – 


21. vizsgarész – 


22. vizsgarész – 


23. vizsgarész – 


24. vizsgarész – 


A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 20 


4. vizsgarész: 55  


A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü 
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 15 
6. vizsgarész: 20 


5. vizsgarész: 55 


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképesítéshez rendelt 
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Mőszaki rajz 


Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Helyi program szerint, a 
szabadsáv terhére. 
72 óra 


Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz 
készítése, tételjegyzék, darab jegyzék 
alkalmazása. 
Csavarkötések, csavarbiztosítások 
összeállítása. 
Szegecselt szerkezetek összeállítása. 
Csapszeges kötések összeállítása. 
Helyzetbiztosító szegek és kötések. 
Hegesztett szerkezetek összeállítása. 
Állítógyőrők, rögzítıgyőrők és gyorsrögzítı 
elemek alkalmazása, összeállítás. 
Ékek és ékkötések ábrázolása, összeállítások. 
Reteszkötések összeállítása. 
Hegesztett szerkezetek összeállítása. 
Tengelykapcsolók ábrázolása. 
Siklócsapágyak ábrázolása, gördülı 
csapágyak ábrázolása. 
Csapágyak beépítése, összeállítások. 
Kapcsolódó fogaskerekek, fogaskerék 
hajtások ábrázolása. 
Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása. 
Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása. 
Ékszíjhajtások ábrázolása. 
Mőhelyrajzok általános elıírásai, 
tőréstáblázatok kezelése. 


Információk feladattal vezetett 
rendszerezése. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban, 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása, 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel, 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezés. 


Összeállítási rajz fogalma, 
összeállítási rajz 
készítésének szabályai, 
tételjegyzék, darab jegyzék 
alkalmazási ismeretei. 
 
Csavar-, szegecs-, 
csapszeges kötések 
összeállításának elkészítése. 
Hegesztett szerkezetek 
összeállítása. 
Ékek és ékkötések 
ábrázolása. 
Reteszkötések 
összeállításának szabályai, 
táblázat kezelése. 
Tengelykapcsolók, 
siklócsapágyak 
beépítésének szabályai, 
ábrázolásuk összeállítási 
rajzon. 
Kapcsolódó fogaskerekek 
ábrázolása. 
Egyéb fogazott gépelemek 
ábrázolása. 
Laposszíjhajtások 
elemeinek ábrázolása. 
Mőhelyrajzok általános 
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elıírásainak ismerete, 
tőréstáblázatok kezelése. 


 
 


 


 
Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 
Az anyagok tulajdonságai. 
 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 
bır, mőanyagok, 
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gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 
felhasználási 
területeiket. 
 


 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 
jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 
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Szakmai tankönyvek listája:  
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és 


Kiadó Kft 
Mőszaki ábrázolás 


Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I 
Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. 
Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és 
gyártásismeret I. 


Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka 
Gyuláné 268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és 
gyártásismeret II. 


Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga 
László 66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 
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TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített 


rajzolás SIKBELI 
ÁBRÁZOLÁS 


Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó 
és Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés Dr Gáti József dr Kovács Mihály 90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok 
Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret 
Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó 
és Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze 


István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó 
Fémtechnológia 
Alapismetretek 1 


Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó 
Fémtechnológia 


Szakismetretek 2 
Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan 


és szerelési ismeretek Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI 
Elsısegélynyújtási 
alapismeretek 


Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó 
Kft 


Gázhegesztés Benus Ferenc- Dr Marton Tibor 91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és 


félkész gyártmányok 
GYÁRTÁSISMERET 


Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály 102 ajánlott 
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Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet
adat: eFt


Megnevezés Előirányzat
B E V É T E L E K


I. Intézményi működési bevételek
 -ebből felhalm.jellegű bérleti díj ÁFA-ja


II. Helyi adók
1. - építményadó
2. - idegenforgalmi adó
3. - iparűzési adó
II. Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.:
III. Átengedett központi adók


Normatív áll.tám. Átengedett SZJA része 
1. SZJA 8 %-a
2. SZJA-ból kiegészítés- jövedelemdiff.
3. Gépjárműadó
III. Átengedett központi adók /1-3-ig/ össz.:
IV. Egyéb sajátos bevételek
1. Önk.lakások lakbérbevétele
2. Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.
IV. Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen:


Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:
V. Felhalmozási bevételek
1. Földterület értékesítése 0
2. Ingatlan (telek) értékesítése
3. Gép, berendezés értékesítése 0
4. Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmű bérleti díj)
5. Önk.lakások értékesítése 0
V. Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen:
VI. Önkormányzat költségvetési támogatása
1. Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött
2. Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött
3. Kieg.tám.(pedagógiai szakszolg.)
4. Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához
5. Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám.
6. Központosított támogatások(közműfejl.,keresetkieg.)
7.
8.
9. Helyi önk.-ok fejlesztési feladatainak támogatása 0
10. Vis maior tartalékból kapott támogatás 0
11.
12. Egyéb központi támogatás(bölcsőde felúj.), TEUT
VI. Önkormányzat költségv. tám./1-12-ig/ össz.:
VII. Működési célú,támogatásértékű bevételek
1. Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől, társulástól
2. Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól
3. Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól
4 Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól
VII. Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.:
VIII. Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek
1. Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől
2. Felújítási.c.pe.átv.társulástól
VIII. Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:
IX. Működési célú pénzeszköz átvétel
1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól 0
IX. Működési célú pénzeszköz átvétel össz.: 0
X. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól
X. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.:
XI. Visszatérülések összesen:
XII. Hitelek
1. Működési célú hitel
2. Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel
XII. Hitelek összesen:
XIII. Előző évi pénzmaradvány
1. Működési célú pénzmaradvány
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány
XIII. Előző évi pénzmaradvány összesen:


BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA


Felhasználás szerint:
1. Működési bevételek
2. Felhalmozási bevételek


Ssz.


89 898
8 000


17 000
1 000


210 000
228 000


83 501
191 534


85 000
360 035


10 500
7 000


17 500
695 433


28 000


32 000


60 000


19 528
545 686


3 600
312 100
227 732


52 402
TErületi KIegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás 13 998
CÉljell.DEcentralizált támogatás. 10 111


LEghátrányosabb KIstérség támogatása 47 673
25 126


1 257 956


16 997
8 352


22 469
13 555
61 373


23 510
20 138
43 648


3 000
3 000
2 000


200 000
200 000


112 111
250 194
362 305


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-X.-ig) 2 685 715


2 018 965
666 750







Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet
adat: eFt


Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:


Forrás szerint
1. Saját bevétel
2. Állami forrás
3. Átvett pénzeszközök
4. Hitel
5. Pénzmaradvány


Forrás szerint összesen /1-5-ig/:


Megnevezés Előirányzat
K I A D Á S O K


I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3.
4. Szociálpolitikai juttatások
5. Pénzeszközök átadása
I. Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:
II. Felhalmozási kiadások
1. Felújítási kiadások
2. Beruházási kiadások
3.
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
II. Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:
III. Tartalékok
1. Általános tartalék
2. Felhalmozási céltartalék
III. Tartalékok /1-2-ig/ összesen:
IV. Hitelek visszafizetése
1. Működési hitel visszafizetése 0
2. Felhalmozási hitel visszafizetése 0
IV. Hitelek visszafizetése /1-2-ig/ összesen: 0
V. Adott kölcsönök


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/


KIADÁSOK MEGOSZLÁSA


Felhasználás szerint:
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
3. Tartalékok


2 685 715


397 398
1 617 991


108 021
200 000
362 305


2 685 715


Ssz.


994 455
256 272


Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzb.juttatása 469 169
255 646


20 231
1 995 773


417 514
81 901


Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése 5 600
13 800


518 815


14 080
151 047
165 127


6 000


2 685 715


1 995 773
524 815
165 127


Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen: 2 685 715







Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének bevételei 2.sz.melléklet
adatok: eFt


Cím Intézmény Összesen*


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.


2. 0 0 0 0 0 0 0


3. 0 0 0 0 0 0 0


4. 0 0 0 0 0 0 0 0


5. 0 0 0 0 0 0 0 0


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7. 535 0 0 0 0 0 0 150 0 0 685


8. Sárréti Múzeum 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ÖNKORM. ÖSSZESEN


* CKÖ nélkül


Működési + 
helyi 


adóbev.


Átengedett 
bevétel


Felhalmozási 
bevétel 


(pályázatok, 
ÁFA)


Állami hj.és 
támogatás


Működési 
célú 


tám.ért.be-
vétel


Felhalm.-ra 
átvett p.e.


Kölcsön  
visszatérü-


lés


Előző évi 
műk.c.pénz
maradvány


Előző évi 
felh.c.pénz
maradvány


Felhalmo-
zási hitel


Polgármesteri 
Hivatal 262 348 360 035 211 556 1 158 048 52 480 3 000 2 000 47 064 245 061 200 000 2 541 592


Péter A.Gimn. és 
SZESZI 5 297 13 517 5 133 23 947


Általános és 
Alapfokű Műv. Isk. 43 920 8 284 12 447 64 651


Városi Tűzoltópa-
rancsnokság


3 063 37 832 40 895


Műv.- Sport és 
Szab.idő Központ 12 200 1 101 13 301


Napközi otthonos 
Óvoda és bölcsőde


Nagy Miklós Városi 
Könyvtár


327 398 360 035 211 556 1 158 048 60 764 3 000 2 000 112 111 250 194 200 000 2 685 106







Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének kiadásai 3.sz.melléklet
adatok: eFt


Cím Intézmény Összesen*


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.


2. 0 0 0 0 0 0


3. 0 0 986 0 0 0 0


4. 0 0 0 0 0 0


5. 0 0 0 0 0 0 0


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


6. 0 0 0 0 0 0


7. 0 0 0 0 0 0 0


8. Sárréti Múzeum 0 0 100 0 0 0 0


ÖNKORM. ÖSSZESEN


* CKÖ nélkül


Személyi 
juttatások


M.adói 
járulékok


Dologi és 
egyéb folyó 
kiadások, 


ell.pénzb.jutt. *


Műk.c.tám.ért.
kiadás és 
műk.célra 
átadott p.e.


Társ.és 
szoc.pol.kia-


dások


Felhalmo-
zási kiadás+ 
ÁFA befiz.


Felh.c.tám.ért
.kiadás és 
felh.célra 


átadott p.e.


Kölcsön 
nyújtás


Általános 
tartalék


Felhalmozás
i  tartalék


Polgármesteri 
Hivatal 320 265 75 891 220 875 20 231 255 646 454 795 13 800 6 000 13 937 151 047 1 532 487


Péter A.Gimn. és 
SZESZI


176 196 47 783 36 837 5 134 265 950


Általános és 
Alapfokű Műv. Isk.


208 378 54 998 124 253 388 615


Városi Tűzoltópa-
rancsnokság


176 011 47 541 42 674 9 188 275 414


Műv.- Sport és 
Szab.idő Központ 16 562 4 204 23 751 44 517


Napközi otthonos 
Óvoda és bölcsőde 81 791 21 777 13 828 34 813 152 209


Nagy Miklós Városi 
Könyvtár 8 818 2 386 4 639 15 843


6 434 1 692 1 846 10 072
994 455 256 272 468 703 20 231 255 646 505 015 13 800 6 000 13 937 151 047 2 685 106







A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.sz.melléklet
adatok: eFt


M Ű K Ö D É S I    C É L Ú
BEVÉTELEK KIADÁSOK


1. Intézményi működési bevétel + helyi adók 1. Személyi juttatások
2. Önkormányzatnak átengedett ~ 2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. 3. Dologi és egyéb folyó ~
4. Működési célú pénzeszköz átvétel 4.
5. 5.


6. Általános tartalék
ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:


F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú
BEVÉTELEK KIADÁSOK


1. Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele 1. Beruházások
2. Ingatlanértékesítés 2. Felújítások
3. 3.
4. Pályázati források 4.
5. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek 5. Adott kölcsönök
6. 6. Felhalmozási céltartalék
7.
8. Kölcsön visszatérülés
9. Felhalmozási célú hitel
10.


ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:


MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:


327 398 994 455
360 035 256 272


Normatív állami tám. és hozzájárulások 1 158 048 469 169
61 373 Pénzeszk.átadás 20 231


Előző évi műk.célú pénzmaradv igénybevét. 112 111 Társadalom és szoc.pol. ~ 255 646
14 080


2 018 965 2 009 853


8 000 81 901
28 000 417 514


Egyéb felhalm. bevétel – Vízmű bérleti díj 32 000 Felh.célú pe.átadás 13 800
96 908 Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése 5 600
43 648 6 000


Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel 3 000 151 047
Közműfejl.támogatás 3 000


2 000
200 000


Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevét. 250 194
666 750 675 862


2 685 715 2 685 715







A Városi Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai, 2010. 5.sz.melléklet
adatok: eFt


Szakfeladat Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulék Összesen


021000 0 0 145 145
360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 0 0
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 0 563 563
381104 Hulladékgyűjtés, szállítás 531 377
522110 Közutak-hidak üzemeltetése, fenntartása 0 0
552001 Üdültetés 0 0 305 305
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0
682002 0 0
811000 Építmények üzemeltetése 0 0 0 0
812900 Egyéb takarítás 275 20
813000 Zöldterület kezelése 0 0


842112-1 Önkormányzati jogalkotás 0
841114 297 783
841115 0 0 175 175


841126-00 Igazgatás
841126-01 Okmányiroda
841126-02 Gyámügyi igazgatás
841126-03 Iskolatej program 0 0
841126-04 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 0 0


841129 Pénzügyi igazgatás
841133 Adóügyi igazgatás
841325 Építésügyi igazgatás
841402 Közvilágítási feladatok 0 0
841403 Városgazdálkodás 0 0
842421 Közterület rendjének fenntartása 564 39
842531 Polgári védelem ágazati feladatai 0 0
842541 Ár-és belvízvédekezés 0 0
862301 Fogorvosi ellátás 901
869041 Családvédelem
869042 0 0
882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 0
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 50
900400 Városi kulturális és sportrendezvények 0 0


ÖSSZESEN:


Dologi és egyéb 
kiadások


Erdészeti, egyéb erdőgazd. tevékenység
4 646 4 646


2 123 3 031
13 074 13 074


7 369 7 369
Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbead. 11 937 11 937


1 098 1 393
11 913 11 913


16 093 4 394 20 487
Országgyűlési képv.választás 1 170 2 250
Helyi önk.képviselő választás


98 766 25 289 67 171 191 226
12 553 3 155 4 808 20 516


5 760 1 445 4 503 11 708
1 375 1 375
2 625 2 625


26 802 6 719 7 784 41 305
9 062 2 282 5 702 17 046
6 117 1 486 1 506 9 109


23 624 23 624
23 828 23 828


2 243 2 846
1 038 1 038
3 550 3 550


3 946 3 321 8 168
9 796 2 564 1 548 13 908


Iskolaegészségügyi feladatok 6 013 6 013
7 346 7 346


111 483 15 065 3 870 130 418
Kőzhasznú foglalkoztatás 13 253 3 578 16 881


7 213 7 213
320 265 75 891 220 875 617 031







9.sz.melléklet
adatok: eFt


7/12.oldal


Kiadások megoszlása
Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás Felújítás Kölcsönnyújtás


Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fűtéskorszerűsítés
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Útburkolatok felújítása (4 út) 0
Polgármesteri Hivatal Összekötő járdák felújítása
Polgármesteri Hivatal Egyéb járdarekonstrukció
Polgármesteri Hivatal Figyelőkutak
Polgármesteri Hivatal Rendezési terv felülvizsgálat
Polgármesteri Hivatal Erdőfelújítás
Polgármesteri Hivatal Közműfejlesztési hozzájárulás
Polgármesteri Hivatal 400
Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ tűzriasztó
Polgármesteri Hivatal Otthonteremtési támogatás
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal DAREH fejlesztési hozzájárulás 950
Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztés
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Turisztikai táblák létesítése
Polgármesteri Hivatal ÁROP szervezet-fejlesztés 760
Polgármesteri Hivatal Ivóvíz rendszer rekonstrukció
Polgármesteri Hivatal Szennyvíz rendszer rekonstrukció
Polgármesteri Hivatal Hulladékgazdálkodási terv
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Szivattyútelepek felújítása 500
Polgármesteri Hivatal Bérlakások felújítása
PAG-SZESZI - pénzmaradványból
Tűzoltóság - pénzmaradványból


986


2010-re tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék


Pézeszköz átadás Céltart.
16 843


Bölcsődefejújítás 17 970
Dózsa u.-i iskola burkolatfelúj. 7 121


Eü-i alapellátás belső felújítása 23 030
26 864


9 700
4 633


1 450
1 500


1 000
3 000


Diplomások letelepedési tám.
3 198
4 252


DARFT ivóvízminőség jav.prg. 2 000


3 750
Gyarmatoldali temető útfelúj. 5 958


Somogyi-Bacsó B.utcák burk.felúj. 28 625
Kinizsi u-i hiányzó közvilágítás kiép. 11 760


3 915


10 000
20 800


1 500
Városkp.rekonstr.- D'Orsay-Múzeum 110 779


Városkp.rekonstr.- Műv.Központ 5 125
Városkp.rekonstr.- Tűzoltóság 4 000


Városkp.rekonstr.- Terek felújítása 147 428
Városkp.rekonstr.- ESZA+pr.manag. 14 143


Hunyadi u.csapadék csatorna felúj. 1 500


2 500
5 134
8 125


Ált.Iskola - saját hatáskörben







9.sz.melléklet
adatok: eFt


8/12.oldal


1 1
Sárréti Múzeum Eszközbeszerzés 100
Polgármesteri Hivatal 250
Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ tűzriasztó 600


Kiadások megoszlása
Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás Felújítás Kölcsönnyújtás


Tűzoltóság Eszközbeszerzés
Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány felhasználás 110554
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Várhelyi tábor felújítása-FVM
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal DARFT Petőfi u. burkolatfelújítás
Polgármesteri Hivatal


Összesen:
Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés:


MÁK ktgv.egyeztetés


Békés Manifeszt Kft. Törzstőke jegyzés


Pézeszköz átadás Céltart.
1 063


Munkáltatói kölcsön és helyi támog. 6 000
DARFT szeleskerti csatorna rekonstr. 9 973


6 000
Bölcsődék infrastruktúrális fejlesztése 5 000


9 520
Senhsi pályázat- LEADER 10 000


81 901 417 514 13 800 6 000 151 047
5 600


Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 675 862







Támogatások, átadott pénzeszközök, 2010. Tájékoztató adatok III.
adatok: eFt


Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás


I. 1. Kulturális és sporttámogatás
2. 400
3.
4. DAREH működési hozzájárulás 415
5. Többcélú Társulásnak
6. Újszülöttek támogatása 975
7. Polgárőrség támogatása 500
8. Kulturális és szakemberképzési támogatás 138
9. Támogatás képviselői tiszteletdíjból 347
10. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás


I.
II. 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás


2.
3. Gondozási Központ beruházás/felújításhoz
4. Otthonteremtési támogatás
5. 950
6. Diplomások letelepedési támogatása 400


II.
III. 1. Helyi támogatás


2.
III. Kölcsönnyújtás


MINDÖSSZESEN :


13 000
Nem önk.többs.tul. átadott p.e./Körös Volán/
Más önk-i ktgv.szervnek /MÁV közmunka/ 1 456


2 000


1 000
Működési célú p.e.átadás és támogatás 20 231


3 000 3 000
Más önk-i ktgv.szervnek /DARFT ivóvíz prg./ 2 000


3 198
4 252 4 252


DAREH fejlesztési célú p.eszköz átadás


Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás 13 800
5 000


Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 1 000
6 000


40 031 7 252







Tájékoztató adatok V.
adatok: eFt


10/12.oldal


2010. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG
                                                                           adat: ezer Ft-ban


BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Ingatlanértékesítés 1. Óvoda fűtéskorszerűsítés


2. Egyéb felhalmozás bevétel – Vízmű bérleti díj 2. Dózsa utcai iskola burkolatfelújítás


3. Pályázati források 3. Egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása


4. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek 4.


5. 5. Összekötő járdák felújítása


6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6. Egyéb járdarekonstrukció


7. Kölcsönök visszatérülése 7. Figyelőkutak


8. Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele 8. Rendezési terv felülvizsgálata


9. Felhalmozási célú hitel 9. Erdőfelújítás


10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 10. Informatikai fejlesztés – Polgármesteri Hivatal


11. 11. Gyarmatoldali temető útfelújítás


 12.


 13. Kinizsi utcai hiányzó közvilágítás kiépítése


14. Turisztikai táblák létesítése


15. ÁROP szervezetfejlesztés 760


16. Ivóvízrendszer rekonstrukció


17. Szennyvízrendszer rekonstrukció


18. PAG-SZESZI pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz


19. Tűzoltóság pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz


20. 986


21. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat


22.


28 000 16 843


32 000 7 121


96 908 23 030


43 648 Útburkolatok felújítása /Táncsics,Torda,Kolozsvári, Újt.XX./ 26 864


Központosított támogatás (közműfejl.hj. 15%) 3 000 10 333


3 000 4 000


2 000 1 450


8 000 1 500


200 000 1 000


250 194 3 750


Intézményi működési bevételből 9 112 5 958


Somogyi-Bacsó utcák burkolatfelújítása 28 625


11 760


3 915


10 000


20 800


5 134


8 125


Általános Iskola - beruházás saját hatáskörű ei.módosítás alapján


1 500


Városközp.rekonstrukció – D'Orsay kastély-Múzeum felújítás 110 779







Tájékoztató adatok V.
adatok: eFt


11/12.oldal


23.


24.


25.


26.


27.


28. Szivattyútelepek felújítása 500


29. Bölcsődefelújítás


30. Gondozási Központ tűzvédelmi berendezéshez 600


31. 250


32. Bérlakások felújítása


33. 100


34.


35. Felhalmozási céltartalék


36. Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés


37. Felhalmozási kölcsön


- helyi támogatás


- munkáltatói támogatás


38. Pénzeszköz átadás 


- közműfejlesztési hozzájárulás


- diplomások letelepedési támogatása 400


 - Gondozási Központnak felújításhoz, önerőként


 - Otthonteremtési támogatás


- DARFT ivóvízminőség javító program


- DAREH fejlesztési hozzájárulás 950


39. 2


Városközp.rekonstrukció – Műv.Kp.áttrium udvar felújítása 5 125


Városközp.rekonstrukció – Tűzoltóság felújítása 4 000


Városközp.rekonstrukció – Terek felújítása + térfigyelő rendszer 147 428


Városközp.rekonstrukció – ESZA projekt + prog. management 14 143


Hunyadi u.csapadékcsatorna felújítás 1 500


17 970


Részesedés vásárlás (Békés Manifeszt Kft.)


2 500


Eszözbeszerzés – Múzeum


Eszözbeszerzés – Tűzoltóság 1 063


151 047


5 600


5 000


1 000


3 000


3 198


4 252


2 000


MÁK ktg.vetés egyeztetés







Tájékoztató adatok V.
adatok: eFt


12/12.oldal


ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:675 862 675 862
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Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba


2010


HELYI TANTERV


Gépészet SZAKMACSOPORT


Géplakatos SZAKMA


(3 év)


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00


ÉRVÉNYES: 2010-től


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK


A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a géplakatos szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.


A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a


szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat


Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események


kivizsgálásában, dokumentálásában


Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat


Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyúj

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra


vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre


vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak


megfelelőt


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító


műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,


védőfelszereléseket


Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít


Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, ill. szerelési


tervet készít


Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,


segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,


felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, védőfelszereléseket,


személyi védőfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,


menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés, kézi menetfúrás, menetmetszés


Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)


Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,


kéziszerszám-élezés stb.)


Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő


biztonsági, különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya,


fogaskerék-fogasléc)


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, excenter- és


bütykös mechanizmusok)


Beállít forgómozgású áthajtóműveket


Beállít szerszámgép-hajtóműveket


Beállít forgómozgású irányváltókat


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos


kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)


Beállít lemezmegmunkáló gépeket


Beállít belsőégésű motorokat


Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet


Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására


Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel


Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket


Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)


Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető


hibákat


Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon


(szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas,


súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket,


gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és


szervófékek)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék,


csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat


Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez


Kovácsol (kézi alapműveletekkel)


Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás,


gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hőkezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás)


Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtóműveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús,


lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtóműveket


Szerel, javít, karbantart belsőégésű motorokat


Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelőgépeket és


szállítóberendezéseket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús,


centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket (dugattyús,


forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló


szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok műszaki táblázatok gyártmánykatalógusok)


Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:


”A” típusú ismeret:


Elsősegélynyújtás


Elsősegély nyújtási ismeretek

Mechanikai hosszmérések 


Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése


A Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei


Szerszámgépek biztonsági ismeretei


Forgácsolási munkabiztonsági szabályai


Hőkezelés biztonsági ismeretei


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Tüzvédelmi ismeretek


Géprajzi szabványok használatának szabályai


Gyártási (technológiai) leírás


Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Érintésvédelmi alapismeretek


”B” típusú ismeret:


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Műszaki mérés eszközeinek ismerete


Hosszméretek mérése és ellenőrzése


Szögek mérése és ellenőrzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése


Áthajtóművek és beállításuk


Forgómozgású hajtóművek, irányváltók és beállításuk


Tengelyek, csapágyak és beállításuk


Vázszerkezetek és beállításuk


Technológiai emelő- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzői és


beállításuk


Előrajzolás


Képlékenyalakítás


Hajlítás


Nyújtás


Egyengetés


Kézi és kisgépes forgácsolás


Minőségbiztosítási alapismeretek 


Szabványhasználati ismeretek


Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Hidraulikus rajzjelek


Pneumatikus rajzjelek


Villamos rajzjelek


Csőhálózati rajzjelek


Mérési utasítás


Mértékegységek


Hűtő- és kenőanyagok


Tüzelőanyagok


Hajtóanyagok


Oldható kötések


Nem oldható kötések


Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk


Tengelykapcsolók és beállításuk


Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk


Mozgásátalakító elemek és beállításuk


Belsőégésű motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzői és beállításuk


Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése


Működési jellemzők mérése


Beállító célszerszámok


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői


Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői


Csőhálózati rajzjelek


Szereléshez kapcsolódó jelek


Szerelési műveletterv


Szerelési műveleti utasítás


Műszaki mérés eszközeinek ismerete


Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások


Gyártási műveletterv


Szereléshez kapcsolódó jelek


Gyártási műveleti utasítás


Szerelési műveletterv


Szerelési műveleti utasítás


Mérési utasítás


Mértékegységek


Geometriai méretek kiszámítása


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása


Működési jellemzők kiszámítása


Mechanikai tulajdonságok


Hőtechnikai tulajdonságok


Korróziós tulajdonságok


Technológiai tulajdonságok


Egyéb anyagjellemzők


Általános gépipari technológiai ismeretek


Tengelykapcsolók


Nyomatékátszármaztató hajtások


Tengelyek és csapágyak


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai


”C” típusú ismeret:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Mérési utasítás


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai


Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai


Ipari anyagok villamos tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok egyéb jellemzői


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik


Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik


Színesfémötvözetek és tulajdonságaik


Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira


Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyűfémötvözetek


Szabványos színesfémötvözetek


Reszelés, fűrészelés, köszörülés


Működési jellemzők kiszámítása


Áramlástani alapszámítások


Mechanikai tulajdonságok


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Általános gépüzemeltetési ismeretek


Vezérléstechnikai alapok


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben


Hő- és áramlástani alapmérések


Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Oldható kötések


Nem oldható kötések


Mérési utasítás


Az általános fizikai jellemzők kiszámítása


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása


A működési jellemzők kiszámítása


Többalkotós szerkezeti anyagok


Hő-, és áramlástani alapmérések


Roncsolásmentes anyagvizsgálat


Keménységmérés


Átfogó gépszerelési ismeretek


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai


Anyagvizsgálatok


Mérés optikai mérőeszközökkel


Mérés idomszerekkel


Felületi érdesség mérése


Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek fő típusainak szerkezete, működése


Belsőégésű motorok alapvető szerkezeti és üzemeltetési jellemzői


Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető


Vezérléstechnikai alapok


Képlékenyalakítás 


Kovácsolás


Hőkezelés


Technológiai emelő- és szállítóberendezések


Mechanikus gépek, géprendszerek


Általános gépüzemeltetési ismeretek


”D” típusú ismeret:


Ábrázolási módok


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hidraulikai alapok


Pneumatikai alapok


Villamos alapok


A szakmai készségek szintenként:


”5”-ös szintűek:


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


Egyéb mérőeszközök


Mérő- és diagnosztikai eszközök


Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)


Karbantartó eszközök használata


Gépipari mérőeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

”4”-es szintűek:


Elsősegélynyújtás


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Gépipari mérőeszközök használata


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Gépelemek jelképeinek értelmezése


Gépipari mérőeszközök


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések


Elemi számolási készség


Szerelő kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


Műszaki táblázatok kezelése


Összetett méret-, alak- és helyzetmérés


Mérési jegyzőkönyv készítése


Gépészeti alkatrészrajz készítése


Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése


Művelettervek jelképeinek értelmezése


Műszaki táblázatok kezelése


Forgácsoló alapgépek kezelése


Gép kezelőszerveinek kezelése


”3”-as szintűek:


Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Információ források kezelése


Műszaki táblázatok kezelése


Szabadkézi rajzolás


Elemi számolási kézség


Mennyiségérzék


Szerelő kéziszerszámok és kisgépek


Gép kezelő szervei


Roncsolásmentes anyagvizsgálatok


Roncsolásos anyagvizsgálatok


Technológiai vizsgálatok


Szerelési családfa értelmezése


Gépelemek jelképeinek értelmezése


Egyéb mérőeszközök értelmezése


”2”-es szintűek:


Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


Gépészeti alkatrészrajz készítése

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Felelősségtudat


Szabálykövetés


Térlátás


Kézügyesség


Megbízhatóság


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Precizitás


Stabil kéztartás


Tapintás


Térbeli tájékozódás


Térérzékelés


Testi erő


Testi ügyesség


Társas kompetenciák:


Határozottság


Irányíthatóság


Irányító készség


Hatékony kérdezés kézsége


Kapcsolatteremtő kézség


Közérthetőség


Módszerkompetenciák:


Áttekintő képesség


Figyelemösszpontosítás


Elővigyázatosság


Emlékező képesség


Figyelemösszpontosítás


Gyakorlatias feladatértelmezés


Intenzív munkavégzés


Ismeretek helyénvaló alkalmazása


Körültekintés


Következtetési képesség


Kreativitás


Kritikus gondolkodás


Lényegfelismerés képessége


Logikus gondolkodás


Módszeres munkavégzés


Ötletgazdagság


Rendszerező képesség


Tervezés


Tervezési 


Szakmai képzés 9-12. évfolyam


		A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0111-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok



		0345-06

		Gépbeállítási feladatok



		0220-06

		Gépészeti kötési feladatok





		0221-06

		Gépelemek szerelése



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0346-06

		Géplakatos feladatok





A képzés szerkezete


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés


időterve


1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435 Nyári összefüggô szakmai gyakorlat: 160 óra


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435




1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


Áttekintő táblázat

		GÉPLAKATOS

		tantárgyak

		évfolyamok

		Össz. Óraszám

		Heti óraszám



		

		

		9.

		10.

		11.

		

		9.

		10.

		11.



		Elmélet


 

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		18

		18

		

		36

		0,5

		0,5

		



		

		Műszaki dokumentációk

		54

		

		

		54

		1,5

		

		



		

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		76

		

		

		76

		2

		

		



		

		Gépelemek beállítása

		

		36

		

		36

		

		1

		



		

		Gépbeállítás

		

		36

		

		36

		

		1

		



		

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		72

		

		

		72

		2

		

		



		

		Anyagismeret

		

		

		54

		54

		

		

		1,5



		

		Gépelemek szerelési ismeretei

		

		

		72

		72

		

		

		2



		

		Meleg üzemi gyakorlatok

		

		36

		18

		54

		

		2

		0,5



		

		Megmunkálások I.

		

		

		36

		36

		

		

		2



		

		Korrózió elleni védekezés

		

		

		14

		14

		

		

		0,5



		

		Szerelés

		

		

		

		

		

		

		



		

		Üzembe helyezés I.

		

		

		14

		14

		

		

		0,5



		

		Szabad sáv terhére*:

		

		

		

		

		

		

		



		

		Anyagok

		36

		

		

		

		1

		

		



		

		Műszaki ábrázolások alapjai

		36

		

		

		

		1

		

		



		

		Lemezalakítási módok

		

		72

		

		

		

		2

		



		

		Műszaki ábrázolás

		

		72

		

		

		

		2

		



		

		elmélet összesen:

		222

		130

		214

		560

		8

		8,5

		7



		 Elmélet ig. gyakorlat

		Geometriai mérések

		54

		

		72

		124

		1,5

		

		2



		

		Anyagok

		

		

		36

		36

		

		

		1



		

		Műszaki mérések

		

		

		

		

		

		

		



		

		 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		18

		18

		

		36

		0,5

		0,5

		



		 

		elméletigényes gyakorlat összesen:

		72

		18

		108

		198

		2

		0,5

		3



		Gyakorlat

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		114

		

		

		114

		

		

		



		

		Gépelemek beállítása

		

		108

		

		108

		

		

		



		

		Gépbeállítás

		

		54

		

		54

		

		

		



		

		Gépészeti kötések készítése

		

		198

		

		198

		

		

		



		

		Szerelési gyakorlatok

		

		

		126

		126

		

		

		



		

		Meleg üzemi gyakorlatok

		

		

		36

		36

		

		

		



		

		Megmunkálások I.

		

		

		142

		142

		

		

		



		

		Szerelés

		

		

		

		

		

		

		



		

		Üzembe helyezés I.

		

		

		56

		56

		

		

		



		

		Korrózió elleni védekezés

		

		

		14

		14

		

		

		



		

		az iskola helyi programja 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		gyakorlat összesen:

		114

		360

		482

		956

		

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai gyakorlat összesen:

		

		

		

		

		

		

		



		 

		összesen:

		560

		198

		956

		1714

		

		

		



		 

		Nyári szakmai gyakorlat:

		

		

		

		

		

		

		





A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		A tananyagegység



		

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elmélet‑
igényes
gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		1

		112/1.0/0111-06

		Müszaki dokumentációk

		54

		0

		0

		54



		2

		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		18

		36

		0

		54



		3

		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		54

		12

		114

		180



		4

		112/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok

		36

		36

		0

		72



		5

		112/1.0/0345-06

		Müszaki mérések

		0

		36

		0

		36



		6

		112/2.0/0345-06

		Gépelemek beállítása

		36

		0

		108

		144



		7

		112/3.0/0345-06

		Gépbeállítás

		36

		0

		54

		90



		8

		112/1.0/0220-06

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		72

		0

		0

		72



		9

		112/2.0/0220-06

		Gépészeti kötések készítése

		0

		0

		198

		198



		10

		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		14

		0

		14

		28



		11

		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		72

		0

		0

		72



		12

		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		0

		0

		126

		126



		13

		112/1.0/0225-06

		Anyagok

		54

		36

		0

		90



		14

		112/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		0

		70

		0

		70



		15

		112/1.0/0346-06

		Melegüzemi gyakorlatok

		18

		0

		36

		54



		16

		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		36

		0

		142

		178



		17

		112/3.0/0346-06

		Szerelés

		28

		0

		84

		112



		18

		112/4.0/0346-06

		Üzembe helyezés

		14

		0

		56

		70



		Mindösszesen óra:

		542

		226

		932

		1700





Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.


A központi program tananyagegységei


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		1. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0111-06

		Műszaki dokumentációk

		szk

		112/1.1/0111-06

		54

		0

		0

		54





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0111-06
Műszaki dokumentációk





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


2. szint


3. szint


2. szint


3. szint 



Információforrások kezelése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Szabadkézi vázlatkészítés


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


54 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai alapszabványok


Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés


Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások


Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások


Tűrés, illesztés


Felületi minőség


Jelképes ábrázolások


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás


Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai Rendszerek rajzai


		2. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		szk

		112/2.1/0111-06

		0

		36

		0

		54



		

		

		szk

		112/2.2/0111-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0111-06
Geometriai mérések





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Mértékegységek


Müszaki mérés eszközeinek ismerete Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépipari méröeszközök használata


3. szint Egyéb méröeszközök használata


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20%

A képzési helyszín jellege:

Méröszoba

Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel méröórával

Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel

Szögmérések szinuszvonalzóval

Külsö kúpok mérése, ellenörzése

Belsö kúpok mérése, ellenörzése

Mérés méröhasábokkal

Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel

Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumokat készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0111-06
Geometriai mérések elmélete





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Mérési utasítás

B típus Mértékegységek

B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete

B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek mérése és ellenOrzése

B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb mérOeszközök használata

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO képesség

Figyelem összpontosítás

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miszaki rajz értelmezése 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

Miveletek gyakorlása 20%

Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú


mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,


.

alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma

		3. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		szk

		112/3.1/0111-06

		6

		0

		0

		180



		

		

		szk

		112/3.2/0111-06

		12

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.3/0111-06

		36

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.4/0111-06

		0

		12

		0

		



		

		

		szk

		112/3.5/0111-06

		0

		0

		114

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0111-06
Munkabiztonság, minőségvédelem





Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus



Minöségbiztosítási alapismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabadkézi vázlatkészítés


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Figyelem összpontosítás Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Szabálykövetés


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%


rajz értelmezése 30%


Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10%


Utólagos szóbeli beszámoló 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


6 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0111-06
Anyagjelölések értelmezése





Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus


Szabványhasználati ismeretek

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyiifém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek

Szabványos könnyiifém ötvözetek

Szabványos színesfém ötvözetek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3. szint Miiszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség

Áttekintö képesség

Tervezési képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése

Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata

Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása

A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre kifejtett hatása

A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága

A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása

		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/3.3/0111-06





Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus


C típus


D típus



Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb jellemzöi


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hozzárendelt szakmai készségek:


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%


müszaki rajz értelmezése 25%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%


szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése Az ipari vasötvözetek csoportosítása

Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN


szerint

A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0111-06
Előrajzolás





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Síkmértani szerkesztések

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B típus Elörajzolás

B típus Képlékenyalakítás

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3. szint Köznyelvi beszédkészség

4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Figyelem összpontosítás

Tervezési képesség

Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat

Térlátás

Kézügyesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miiszaki rajz értelmezése 10%

szabadkézi rajz kiegészítés 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%

Miiveletek gyakorlása 30% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az elörajzolással szembeni követelmények

Az elörajzolás lépései

Az elörajzolás szerszámai, eszközei

Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata

Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai

Síkbeli és térbeli elörajzolás

- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez

- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása


		5. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra


vonatkozó dokumentációt

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Reszelés, fiirészelés, köszörülés C típus Élkiképzés

B típus Haj lítás

B típus Nyújtás


B típus Egyengetés


B típus Kézi és kisgépes forgácsolás


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Hozzárendelt szakmai készségek:


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Köznyelvi beszédkészség


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méröeszközök használata


Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem megosztás


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Müveletek gyakorlása 60%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kézi megmunkálási gyakorlatok


A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.1/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Tüzoltó berendezések, eszközök A típus Elsösegélynyújtási ismeretek


A típus Tüzkár bejelentése


A típus Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4. szint Elsösegélynyújtás


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Tennivalók vészhelyzetben

Tazvédelmi elöírások

Teendök taz esetén

Tazoltóberendezések használata

Elsösegélynyújtás

Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt igánylö helyzetek:

- az eszméletlenség

- heveny rosszullétek

- fájdalommal járó kórképek

- belgyógyászati balesetek

- mérgezések

- sérülések

- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben

Újraélesztés

Rendkívüli helyzetek dokumentálása

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat

Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus A típus A típus C típus A típus


Környezetvédelmi ismeretek Tazvédelmi ismeretek Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai Elsösegélynyújtási ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Áttekintöképesség

Figyelemösszpontosítás

Rendszerezöképesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Felelösségtudat Szabálykövetés Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%


Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem


Munkavédelem célja, alapfogalmai Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények


Tüzvédelem


Tüzveszélyes anyagok


Tüzveszélyességi osztálybasorolás


Foglalkozás-egészségügy


Természetvédelem


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek


A víz


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása


A levegö


A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és hatásaik


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei Technológiai lehetöségek


A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.


A hulladékok


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei.


Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. Zaj és rezgés


A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai.
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0345-06 Műszaki mérések





Hidraulikus méréseket végez


Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis)


Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet


Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására


Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli gondolatcserére, információszerzésre


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek


Villamos áramköri alapszámítások


Áramlástani alapszámítások


Hidraulikai alapok Villamos alapok


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben


Hozzárendelt szakmai készségek:


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Egyéb méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Figyelemmegosztás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Döntésképesség


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%


Müveletek gyakorlása 50%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%


A képzési helyszín jellege:


Méröszoba


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása


Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése Adatok számítása, müszaki táblázatok használata


Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/2.1/0345-06
Gépelemek beállítási ismeretei I.


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Mérési utasítás


Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk


Müködési jellemzök mérése


Mérö- és beállítóeszközök, sablonok Csöhálózati rajzjelek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint 4. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Gépészeti rajz olvasása,értelmezése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése Olvasott szöveg megértése


Fogalmazás írásban


Hallott szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%


Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, üzemeltetésük.


Szíjhajtás


Ékszíjhajtás


Dörzshajtások


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése Homlokkerekek, fogasléc


Kúpkerekek


Csavarkerekek Csigahajtás


Lánchajtás


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0345-06
Gépelembeállítási feladatok I.





Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus B típus A típus



Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek Oldható kötések


Nemoldható kötések


Tengelykapcsolók és beállításuk


Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 3. szint Gép kezelöszervei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/2.3/0345-06
Gépelemek beállítási ismeretei II.


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok)


Beállít forgómozgású áthajtómüveket


Beállít szerszámgép-hajtómüveket


Beállít forgómozgású irányváltókat


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A típus Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


3. szint Elemi számolási készség


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Figyelemmegosztás


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Kezdeményezökészség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása

Forgattyús hajtómii felépítése, miiködése, sebesség diagramja

Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja Excenter és bütykös mechanizmusok

Fogaskerekes hajtás

- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) - tengelykapcsolós hajtómiiegység

- összetett hajtómiivek

- Meander-rendszerii hajtómii

- cserekerekes hajtómiiegység

- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység

- csúszóékes hajtómiiegység

Irányváltók

- kúpkerekes irányváltó

- homlokkerekes irányváltó

- lemezkapcsolós irányváltó

- elektromos irányváltó

Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, öntvényházak)

Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, fajtái)

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0345-06
Gépelembeállítási feladatok II.





Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és bütykös mechanizmusok)

Beállít forgómozgású áthajtómiiveket

Beállít szerszámgép-hajtómiiveket

Beállít forgómozgású irányváltókat

Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Mozgásátalakító elemek és beállításuk

Áthajtómiivek és beállításuk

Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk

Vázszerkezetek és beállításuk

Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok

Beállító célszerszámok

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése

3. szint Mennyiségérzék


4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek


3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtö készség Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös


mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0345-06
Gépbeállítás elmélete I.





Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk (ventillátorok))


Beállít belsOégésü motorokat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és beállításuk


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi


Pneumatikai alapok


Vezérléstechnikai alapok


HO- és áramlástani alapmérések


Müködési jellemzOk kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Információforrások kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Felfogóképesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Önállóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Hatékony kérdezés készsége

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése

Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) milködése, felépítése

Szivattyúk jellemzö paraméterei

szállítási nyomás


térfogatáram


statikai magasság


szívómagasság


nyomómagasság


szállítómagasság


szállítómagasság és a nyomás kapcsolata

- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma

Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , milködése, felépítése

A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma

Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása

Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram)

Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei)

Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés)

Belsöégésil motorok jelleggörbéi

Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása

Otto- és Diesel motorok szabályozása

Villamos gyújtóberendezések

Diesel-motor izzítóberendezés

Belsöégésil motorok hiltése

Olajozási rendszerek

		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0345-06
Gépbeállítás elmélete II.





Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata Mértékegységek


Működési jellemzők kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Szabadkézi rajzolás


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Rendszerekben való gondolkodás


Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Nyelvhelyesség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% Írásos elemzések készítése 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek


- Gépi lemezollók


- Lemezhajlítógépek


- Sajtók


Lemezmegmunkáló gépek automatizálása


Forgácsoló szerszámgépek


- Esztergák


- Marógépek


- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek


- Fúrógépek


- Köszörü gépek


- Finommegmunkáló gépek


Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.3/0345-06
Gépek beállítása I.





Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellozok (ventillátorok))


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és beállításuk


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai


Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méroeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság Pontosság Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely Képzési idö:


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0345-06
Gépek beállítása II.





Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus
B típus


A típus


B típus B típus B típus B típus A típus



Mechanikai tulajdonságok Hütö- és kenöanyagok


Szerszámgépek biztonsági ismeretei Hajtóanyagok


Hosszméretek mérése és ellenörzése Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Beállít belsö égésü motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

		112/3.5/0345-06
Gépek beállítása III.





Érintésvédelmi alapismeretek


Tüzelöanyagok


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Tüzvédelmi ismeretek


Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Belsőégésű motorok beállítása, működéshez szükséges adatok meghatározása


		8. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem





		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0220-06

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		szk

		112/1.1/0220-06

		72

		0

		0

		72





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/1.1/0220-06
Gépészeti kötések elméleti alapjai


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Nemoldható kötések


Korrózióvédelem


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


gépészeti szaktanterem


Képzési idö:


72 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük Oldható kötések


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok


Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése


Csavarozás és szerszámai


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi


Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai


A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a csavarkötés munkabiztonsági elöírásai


Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása


Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk Nemoldható kötések


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása


A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések


Hegesztés


Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület Az adhézió fogalma


A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok Savas és savmentes dezoxidáló szerek


		9. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója
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		112/2.0/0220-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0220-06
Oldható kötések szerelése





Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elővigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövető magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, müveletei


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei müveletei


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0220-06
Nemoldható kötések készítése





Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Térlátás


Stabil kéztartás Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Irányítási készség Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:





A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai


A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások


Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0220-06
Kemény és lágyforrasztás





Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése


A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási eljárásai


A forrasztás munkabiztonsági elöírásai


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0220-06
Gázhegesztés





Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus
B típus


B típus


C típus A típus A típus A típus A típus



Ábrázolási módok


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


A gázhegesztés biztonsági ismeretei


A gázhegesztés környezetkárosító hatása


A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztö berendezések, tartozékok


Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0220-06
Kézi ívhegesztés





Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
A típus
A típus
A típus
A típus
A típus



Ábrázolási módok


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Az ívhegesztés biztonsági ismeretei


Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint


4. szint 3. szint


5. szint 5. szint 5. szint

		Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési varratjelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése





Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból


Varratfajták


Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése AWI, AFI hegesztés


		10. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		szk

		112/3.1/0220-06

		14

		0

		0

		28



		

		

		szk

		112/3.2/0220-06

		0

		0

		14

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0220-06
A korrózióvédelem alapjai





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintő képesség


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Gépészeti szaktanterem Képzési idő:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A korrózió


A felületek elökészítése


Nemfémes bevonatok


Galvánbevonatok


Mázolás, lakkozás


Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei Tüzi fémbevonatok


Biztonságtechnika, környezetvédelem


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0220-06
Korrózióvédelem





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Müveletek gyakorlása 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A felületek előkészítése


Mázolás, lakkozás


		11. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		szk

		112/1.1/0221-06

		8

		0

		0

		72



		

		

		szk

		112/1.2/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.3/0221-06

		30

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.4/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.5/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.6/0221-06

		10

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0221-06
Szerelési dokumentációk





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


A típus


A típus


B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek: -


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz készítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai


- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, végszerelés, beszabályozás)


- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma - szerelési bázisok


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) tartama.


Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése.


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok


Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0221-06





A dokumentumokon alkalmazott jelképek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus B típus B típus B típus B típus

		Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Szereléshez kapcsolódó jelek





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rendszerek rajzai


- kapcsolási vázlatok


- villamos rendszerek rajzai


- építészeti rendszerek rajzai


- folyamatábrák és folyamatrendszerek


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.3/0221-06
Szakmai számítások





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Átfogó gépszerelési ismeretek


Az általános fizikai jellemzök kiszámítása


A müködési jellemzök kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Elemi számolási készség


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Precizitás

Önállóság

Döntésképesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége

Tömör fogalmazás készsége

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

30 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások

Szíjhajtás

Ékszíjhajtás Dörzshajtás Fogaskerékhajtás

Csigahajtás Lánchajtás

Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások

jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén)

tengelytávolság meghatározása

Homlokkerekek

Kúpkerekek

Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges számítások

Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek

Siklócsapágyak

Gördülöcsapágyak

Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik,

beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii, Norton)

Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos)

Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges számítások

Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, lengöhimbás hajtómii, excenter és bütykös mechanizmusok

Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus)


Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz szükséges számítások


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.4/0221-06
Anyagtulajdonságok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus C típus C típus



Mechanikai tulajdonságok Hötechnikai tulajdonságok Villamos tulajdonságok Korróziós tulajdonságok Technológiai tulajdonságok Egyéb anyagjellemzök Roncsolásmentes anyagvizsgálat


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.5/0221-06
Felhasznált anyagok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


B típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Vasfémek


Nemvas fémek


Többalkotós szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok Csiszoló- és políranyagok Hajtóanyagok


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Döntésképesség


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.6/0221-06
Szereléskor alkalmazott mérések





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Felületi érdesség mérése és ellenörzése


Mérési utasítás


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben Keménységmérés


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek Szerelö kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 30%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Méröszoba


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás során


		12. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		szk

		112/2.1/0221-06

		0

		0

		26

		126



		

		

		szk

		112/2.2/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.3/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.4/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.5/0221-06

		0

		0

		25

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0221-06
Hajtások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat


Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíjékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Nyomatékátszármaztató hajtások


Oldható kötések


Nemoldható kötések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelő kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrzőképesség) Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek


– tisztítása


– hiba-felvételezés müveletei


– szerelése


– cseréje, javítása


– beállítása, ellenörzése


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése


– csigahajtómü szerelése, javítása


– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése Hajtómüvek szerelése, javítása


- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0221-06
Tengelykapcsolók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Tengelykapcsolók


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Ho- és áramlástani alapmérések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenorzoképesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók - szerelési terveinek készítése


- szerelése, hibafelvétele, javítása


- jellemzo paraméterek mérése, beállítása


- karbantartása


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0221-06
Mozgásakadályozó elemek szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fékek, mozgásakadályozó elemek Ho- és áramlástani alapmérések A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Környezetvédelmi ismeretek


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenorzoképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai


Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0221-06
Mozgásátalakítók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Mozgásátalakító elemek


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Környezetvédelmi ismeretek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0221-06
Ágyazások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
B típus
B típus


B típus


C típus A típus A típus A típus



Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Vázszerkezetek


Tengelyek és csapágyak


Mérési utasítás


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Mérö- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		13. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója
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		112/1.0/0225-06

		Anyagok

		szk
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		112/1.2/0225-06
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		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0225-06
Anyagvizsgálati gyakorlatok





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus Anyagvizsgálatok


Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint

		Roncsolásos anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes anyagvizsgálatok


Technológiai vizsgálatok


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Műszaki táblázatok kezelése





Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Kreativitás, ötletgazdagság Kritikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Tapintás


Megbízhatóság


Térbeli tájékozódás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Technológiai minták elemzése 10%


Tesztfeladat megoldása 5%


Elemzés készítése tapasztalatokról 15%


Technológiai próbák végzése 40%


A képzési helyszín jellege:


Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban Anyagvizsgálati laboratórium


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása Mechanikai anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok Hegesztési varratvizsgálat


Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése


Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok használata


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.2/0225-06
Anyagismeret





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö felhasználási területeik


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai


Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyüfémötvözetek


Szabványos színesfémötvözetek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Kézügyesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% Tesztfeladat megoldása 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%


A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

54 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk


Milanyagok

Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák)

A textíliák

A papír

A bör

A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok

A fémes anyagok

A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása


Fémek tisztítása és ötvözése.

Nagytisztaságú fémek elöállítása

Fémek és ötvözeteik

A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés elmélete

Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások

Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése

A nemesítés

Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) alakítás

Fémek hegesztése, vágása és forrasztása

Hidegalakítási technológiák

Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. Anyagkiválasztás

Anyaghibák

		14. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		szk

		112/2.1/0225-06

		0

		50

		0

		70



		

		

		szk

		112/2.2/0225-06

		0

		20

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0225-06
Geometriai mérési gyakorlatok





Ellenöriz felületi érdességet


Mér idomszerrel


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus C típus A típus C típus A típus



Mechanikai hosszmérések


Mérés optikai méröeszközökkel


Mérés idomszerekkel


Felületi érdesség mérése


Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint



Gépipari méröeszközök használata Összetett méret-, alak- és helyzetmérés Mérési jegyzökönyv készítése


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Logikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Ismeretek helyén való alkalmazása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Stabil kéztartás Precizitás


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


Geometriai mérési gyakorlat 55%

Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Üzemlátogatás üzemi mérOszobában

Képzési idO:

50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel

Szögmérések szinuszvonalzOval KülsO kúpok mérése, ellenOrzése BelsO kúpok mérése, ellenOrzése Mérés mérOhasábokkal

KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel

KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések

Mérési dokumentumok készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítOja:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0225-06
Geometriai mérések elmélete





EllenOriz felületi érdességet

Mér idomszerrel

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete

C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb.

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Gépipari mérOeszközök használata

4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése

4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4. szint Milszaki táblázatok kezelése

Hozzárendelt mOdszerkompetenciák:

RendszerezO képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

FelelOsségtudat

Térlátás

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% Írásos elemzések készítése 35%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Képzési idO:

20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk


Miszerhibák


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata


Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk


Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk


Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása.


Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége.

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése

		15. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma
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		112/1.0/0346-06

		Melegüzemi
gyakorlatok

		szk

		112/1.1/0346-06

		0
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		szk

		112/1.2/0346-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0346-06
Melegüzemi gyakorlatok





Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
A típus
A típus



Hökezelési utasítás


Vasfémek Képlékenyalakítás


Kovácsolás Hökezelés


Képlékenyakakítás gépei Hökezelés biztonsági ismeretei Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Müszaki táblázatok kezelése


Gépipari méröeszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Kontroll (ellenörzö képesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Felelösségtudat


Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). Hökezelések végzése, színrefuttatás


Keménység ellenörzés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0346-06





Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


A típus


B típus
B típus



Mechanikai tulajdonságok


Hötechnikai tulajdonságok


Korróziós tulajdonságok


Egyéb anyagjellemzök


Nemvas-fémek


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Gyártási müveletterv


Gyártási müveleti utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése


4. szint Gépipari méröeszközök használata


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Körültekintés, elövigyázatosság


Felfogóképesség


Tervezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


		16. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója
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		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		szk

		112/2.1/0346-06
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		szk

		112/2.2/0346-06

		0

		0
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		szk

		112/2.3/0346-06

		0

		0

		70

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0346-06
Megmunkálási alapismeretek





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus A típus A típus A típus



Technológiai tulajdonságok


Általános gépipari technológiai ismeretek Általános fizikai jellemzők kiszámítása Geometriai méretek kiszámítása Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Szerszámgépek biztonsági ismeretei Forgácsolás munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint
3. szint



Olvasott szöveg megértése Szabadkézi rajzolás


Gépészeti alkatrészrajz készítése Műszaki táblázatok kezelése Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Figyelemmegosztás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei


Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö megmunkálása esetén


Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, technológiai paramétereinek kiválasztása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok I.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Szabványos fémes szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok


Csiszoló- és políranyagok


Kézi- és kisgépes forgácsolás


Gépi forgácsolás


Finomfelületi megmunkálás Szerszámgépek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai elöírások


Alapmüveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok II.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus A típus A típus A típus A típus


A típus


B típus



Elörajzolás


Anyagszétválasztás


Érintésvédelmi alapismeretek


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Kézügyesség Stabil kéztartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai előírások


Alapműveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások


		17. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0346-06

		Szerelés

		szk

		112/3.1/0346-06

		28

		0

		0

		112



		

		

		szk

		112/3.2/0346-06

		0

		0

		28

		



		

		

		szk

		112/3.3/0346-06

		0

		0

		28

		



		

		

		szk

		112/3.4/0346-06

		0

		0

		28

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0346-06
Szerelési ismeretek





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat


Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi


Szereléshez kapcsolódó jelek Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek Gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint 3. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Olvasott szöveg megértése Müvelettervek jelképeinek értelmezése Elemi számolási készség


Szerelési családfa értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése Fogalmazás írásban


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


28 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0346-06
Szerelési gyakorlatok I.





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus



Nyomatékátszármaztató hajtások


Fékek, mozgásakadályózó elemek Tengelykapcsolók


Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Mozgásátalakító elemek


Tengelyek és csapágyak


Villamos áramköri alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gép kezelöszerveinek kezelése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


A környezet tisztántartása


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Döntésképesség Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.3/0346-06
Szerelési gyakorlatok II.





Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Vázszerkezetek


Hegesztés


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése Technológiai emelö- és szállítóberendezések


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása Logikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0346-06
Szerelési gyakorlatok III.





Szerel, javít, karbantart belsoégésii motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Belso égésii motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Miiködési jellemzok kiszámítása

Belso égésii motorok

Tüzeloanyagok

Vezérléstechnikai alapok

Miiködési jellemzok mérése

Tiizvédelmi ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata Gép kezeloszerveinek kezelése

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méroeszközök használata

Elemi számolási készség

Hallott szöveg megértése

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák:


-


Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség

Tanulói tevékenységformák:

Miiveletek gyakorlása 40%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%

A képzési helyszín jellege:

Tanmiihely

Képzési ido:

28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Belsoégésii motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás)


		18. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/4.0/0346-06

		Üzembe helyezés

		szk

		112/4.1/0346-06

		14

		0

		0
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		szk

		112/4.2/0346-06

		0

		0
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		szk

		112/4.3/0346-06

		0
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		szk

		112/4.4/0346-06

		0

		0
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.1/0346-06
Üzembehelyezés elmélete





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és szállítóberendezéseket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus D típus D típus D típus B típus



Hidraulikus-rajzjelek Pneumatikus-rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Hidraulikai alapok Pneumatikai alapok Villamos alapok Áramlástani alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Müszaki táblázatok kezelése


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Eredményorientáltság Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idO:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.2/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata I.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müködési jellemzOk mérése


Felületi érdesség mérése és ellenOrzése


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben HO- és áramlástani alapmérések


Átfogó gépszerelési ismeretek


HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.3/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata II.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


Hajtóanyagok


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai Villamos tulajdonságok


Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerekben való gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.4/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata III.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


A típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Keménységmérés


Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Hütö- és kenöanyagok


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


-


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Kapcsolatteremtő készség


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák:


Műveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Szakmai alapozás 9 évfolyam

A műszaki ábrázolások alapjai 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolások alapjai

37 óra


A tanulók fegyelmezett


munkavégzésre nevelése.


A rajzeszközök


és mérőeszközök pontos


használata.


Gondos és esztétikus


munkavégzésre nevelés.


Tanári bemutatás


és magyarázat alapján


jegyzetkészítés.




		A műszaki dokumentáció


és a szabvány fogalma.


A műszaki dokumentáció


általános előírásai.


A mértékegységek,


névleges és tényleges


méret.


Mérési gyakorlatok:


hosszúságmérés


mérőszalaggal,


tolómérővel,


mikrométerrel.


Ellenőrző eszközök


használata: derékszög,


acél- és más vonalzók,


szögellenőrző eszközök.


Rajzlapok méretei,


méretarány, feliratmező,


darabjegyzék, vonalfajták,


méretmegadás,


szabványírás.


Rajzeszközök használata,


rajzok készítése (papíron


és munkadarabon).




		A munkahely rendjét,


a fontosabb


munkavédelmi


és tűzrendészeti oktatás


szabályait munkanaplóba,


jegyzetfüzetbe leírják.


Megismerkednek


a műszaki dokumentáció


általános előírásaival.


Gyakorolják a fontosabb


mértékegységeket és azok


átszámítását


prefixumokkal.


Felmérő dolgozatot írnak,


és azt kiértékelik.


Hosszúságmérési


gyakorlatokat végeznek,


különféle hosszmérő


eszközökkel.


Ismerkednek az ellenőrző


eszközökkel


és használatukat


gyakorolják.


Rajzeszközökkel


ismerkednek


és gyakorolják azok


használatát


Vázlatkészítés gyakorlásával


megtanulják a rajzlapok


méreteit,


a méretarányokat stb.

		– A tanulók be tudják


tartani


a munkavédelmi


és tűzrendészeti


előírásokat.


– Tudják alkalmazni


a műszaki


dokumentáció


általános előírásait.


– A tanulók képesek


alkalmazni az SI


alapmértékegységeit


és azok kisebb


és nagyobb értékeit


prefixumokkal


átszámítani.


– Tudnak tolómérővel


0,05 mm pontossággal mérni.


– Tudják


a rajzeszközöket


használni, ismerik


a rajzlapméreteket,


a kicsinyítést


és nagyítást.


– El tudják készíteni


a feliratmezőt,


a darabjegyzéket,


tudnak méreteket


helyesen megadni.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.



		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Szakmai alapozás 10. évfolyam


Műszaki ábrázolás


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolás


74 óra

		Metszeti ábrázolás


Egyszerű és összetett


metszete




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Egyszerű testek


ábrázolása metszetben,


füzetben és A/4-es


rajzlapon, projektfeladat


Forgástestek ábrázolása


félvetületben, félnézet-félmetszetben.

füzetben és


A/4-es rajzlapon


Lépcsős metszetek


alkalmazása


csoportmunkában


Differenciált feladatok.

		A tanulók legyenek


képesek:


− a metszeteket


rendszerezni,


− jelrendszerüket


ismertetni,


szerkesztési


feladatokat elvégezni,


− különbséget tenni


metszet és szelvény


között,


− alkatrészt összetett


metszetben ábrázolni.






		

		Méretmegadás elemei,


mérethálózat felépítése


Rajzi szabályok




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Bázisméretek,


szerkesztési és


technológiai bázisok


megválasztása, indoklása.

		A tanulók legyenek


képesek:


− szabvány szerinti,


megfelelő


méretelosztású


méretezett rajzot


készíteni,


− alkalmazni a


különleges


méretmegadások


szabályait,


− alkalmazni a


bázisméreteket, a


szerkesztési és


technológiai


bázisokat.



		

		Alkatrészrajz, műhelyrajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Alkatrészrajzok készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


méretezett rajzot


készíteni.






		

		Összeállítási rajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Összeállítási rajz


készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− helyesen értelmezni


az összeállítási rajz


fogalmát,


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


összeállítási rajzot


készíteni.








Lemezalakítási módok 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Lemezalakítási módok 74 óra



		Statika


Erőrendszerek


Síkbeli erőrendszerek


Egyensúly fogalma,


annak biztosítása.


Az erő és erőrendszerek


fogalma, jelölése,


jellemzőinek ismerete.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb


szerkesztések és


számítási feladatok


végzése




		A tanulók legyenek


képesek:


− egyéb tantárgyakban


szerzett ismereteiket


hasznosítani,


− az erőt ábrázolni,


összetevőkre bontani,


erők eredőjét


meghatározni,


− az erő nyomatékát


meghatározni,


− ismertetni az erő


jelét, mértékegységeit


és az eredő erő


kiszámításának


módját.



		

		Tartók statikája


Egyszerű és konzolos


Tartó fogalma. 

A tartó reakció erőinek meghatározása számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.


Nyíróerő ábra szerkesztése.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− kéttámaszú tartók


reakcióerőit,


veszélyes


keresztmetszetét,


maximális hajlító


nyomatékát


meghatározni.






		

		Terhelési módok


Egyszerű igénybevételek


Húzott és hengerelt


acélok alkalmazása


Egyszerűbb


acélszerkezetek


Csőszerkezetek elemei


Csőhajlítási eljárások


Képlékenyalakítási


eljárások:


− kovácsolás és sajtolás


− hengerlés


− huzal-, rúd- és


csőhúzás


− mélyhúzás.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni és


ismertetni az


egyszerű


igénybevételeket,


− acélszerkezetek,


csőszerkezetek


igénybevételeit


felismerni, ismertetni,


− acélcsöveket adott


sugárral meghajlítani,


− ismertetni a


képlékenyalakítás


lényegét.





Szakmai alapozás 9 évfolyam

A műszaki ábrázolások alapjai 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolások alapjai

37 óra


A tanulók fegyelmezett


munkavégzésre nevelése.


A rajzeszközök


és mérőeszközök pontos


használata.


Gondos és esztétikus


munkavégzésre nevelés.


Tanári bemutatás


és magyarázat alapján


jegyzetkészítés.




		A műszaki dokumentáció


és a szabvány fogalma.


A műszaki dokumentáció


általános előírásai.


A mértékegységek,


névleges és tényleges


méret.


Mérési gyakorlatok:


hosszúságmérés


mérőszalaggal,


tolómérővel,


mikrométerrel.


Ellenőrző eszközök


használata: derékszög,


acél- és más vonalzók,


szögellenőrző eszközök.


Rajzlapok méretei,


méretarány, feliratmező,


darabjegyzék, vonalfajták,


méretmegadás,


szabványírás.


Rajzeszközök használata,


rajzok készítése (papíron


és munkadarabon).




		A munkahely rendjét,


a fontosabb


munkavédelmi


és tűzrendészeti oktatás


szabályait munkanaplóba,


jegyzetfüzetbe leírják.


Megismerkednek


a műszaki dokumentáció


általános előírásaival.


Gyakorolják a fontosabb


mértékegységeket és azok


átszámítását


prefixumokkal.


Felmérő dolgozatot írnak,


és azt kiértékelik.


Hosszúságmérési


gyakorlatokat végeznek,


különféle hosszmérő


eszközökkel.


Ismerkednek az ellenőrző


eszközökkel


és használatukat


gyakorolják.


Rajzeszközökkel


ismerkednek


és gyakorolják azok


használatát vázlatkészítés


gyakorlásával


megtanulják a rajzlapok méreteit,


a méretarányokat stb.

		– A tanulók be tudják


tartani a munkavédelmi


és tűzrendészeti


előírásokat.


– Tudják alkalmazni


a műszaki dokumentáció


általános előírásait.


– A tanulók képesek


alkalmazni az SI


alapmértékegységeit


és azok kisebb


és nagyobb értékeit


prefixumokkal


átszámítani.


– Tudnak


mérőszalaggal mmpontossággal,


tolómérővel


0,05 mm pontossággal


mérni.


– Tudják használni az


ellenőrző eszközöket.


– Tudják a rajzeszközöket


használni, ismerik


a rajzlapméreteket,


a kicsinyítést és nagyítást.


– El tudják készíteni


a feliratmezőt,


a darabjegyzéket,


tudnak méreteket


helyesen megadni.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.






		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Szakmai alapozás 10. évfolyam

Műszaki ábrázolás


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolás


74 óra

		Metszeti ábrázolás


Egyszerű és összetett


metszete




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Egyszerű testek


ábrázolása metszetben,


füzetben és A/4-es


rajzlapon, projektfeladat


Forgástestek ábrázolása


félvetületben, félnézet-félmetszetben.

füzetben és


A/4-es rajzlapon


Lépcsős metszetek


alkalmazása


csoportmunkában


Differenciált feladatok.

		A tanulók legyenek


képesek:


− a metszeteket


rendszerezni,


− jelrendszerüket


ismertetni,


szerkesztési


feladatokat elvégezni,


− különbséget tenni


metszet és szelvény


között,


− alkatrészt összetett


metszetben ábrázolni.






		

		Méretmegadás elemei,


mérethálózat felépítése


Rajzi szabályok




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Bázisméretek,


szerkesztési és


technológiai bázisok


megválasztása, indoklása.

		A tanulók legyenek


képesek:


− szabvány szerinti,


megfelelő


méretelosztású


méretezett rajzot


készíteni,


− alkalmazni a


különleges


méretmegadások


szabályait,


− alkalmazni a


bázisméreteket, a


szerkesztési és


technológiai


bázisokat.



		

		Alkatrészrajz, műhelyrajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Alkatrészrajzok készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


méretezett rajzot


készíteni.






		

		Összeállítási rajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Összeállítási rajz


készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− helyesen értelmezni


az összeállítási rajz


fogalmát,


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


összeállítási rajzot


készíteni.








Lemezalakítási módok 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Lemezalakítási módok 74 óra



		Statika


Erőrendszerek


Síkbeli erőrendszerek


Egyensúly fogalma,


annak biztosítása.


Az erő és erőrendszerek


fogalma, jelölése,


jellemzőinek ismerete.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb


szerkesztések és


számítási feladatok


végzése




		A tanulók legyenek


képesek:


− egyéb tantárgyakban


szerzett ismereteiket


hasznosítani,


− az erőt ábrázolni,


összetevőkre bontani,


erők eredőjét


meghatározni,


− az erő nyomatékát


meghatározni,


− ismertetni az erő


jelét, mértékegységeit


és az eredő erő


kiszámításának


módját.



		

		Tartók statikája


Egyszerű és konzolos


Tartó fogalma. 

A tartó reakció erőinek meghatározása számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.


Nyíróerő ábra szerkesztése.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− kéttámaszú tartók


reakcióerőit,


veszélyes


keresztmetszetét,


maximális hajlító


nyomatékát


meghatározni.






		

		Terhelési módok


Egyszerű igénybevételek


Húzott és hengerelt


acélok alkalmazása


Egyszerűbb


acélszerkezetek


Csőszerkezetek elemei


Csőhajlítási eljárások


Képlékenyalakítási


eljárások:


− kovácsolás és sajtolás


− hengerlés


− huzal-, rúd- és


csőhúzás


− mélyhúzás.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni és


ismertetni az


egyszerű


igénybevételeket,


− acélszerkezetek,


csőszerkezetek


igénybevételeit


felismerni, ismertetni,


− acélcsöveket adott


sugárral meghajlítani,


− ismertetni a


képlékenyalakítás


lényegét.





Szakmai tankönyvek listája:

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott





Szakmai vizsgák

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró vizsga eredményes letételével


Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü szakképzésben résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga


A szakmai vizsga részei:


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 50%


2. feladat 50%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Összetett lemezalkatrész készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli


Idötartama: 120 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0345-06 Gépbeállítási feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Gépbeállítás, müködési jellemzök mérése.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek. A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 75%


2. feladat 25%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0220-06 Gépészeti kötési feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Oldható és nemoldható kötések készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


szóbeli


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 70%


2. feladat 30%


5. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 022 1-06 Gépelemek szerelése


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 180 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Hibafelvételi jegyzökönyv készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 60%


2. feladat 40%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Anyagvizsgálati mérések


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat 30%


2. feladat 70%


7. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0346-06 Géplakatos feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Gépegység szerelése, javítása.


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:


gyakorlati


Idötartama: 240 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%


A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész: 20


2. vizsgarész: 5


3. vizsgarész: 20


4. vizsgarész: 10


5. vizsgarész: 10


6. vizsgarész: 10


7. vizsgarész: 25


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -


10.
Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok


A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Géplakatos szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.


		S z a k k é p e s í- t é s

		Vizsgarész/követelménymodul

		Vizsgafeladat



		Azonosítója

		Megnevezése

		Száma

		Azonosítója

		Megnevezése

		Száma

		Megnevezése

		Időtartama




		Sorrendje



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		1

		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		1

		Elsősegélynyújtás, újraélesztés

/gyakorlati/

		30 perc

		1



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		1

		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		2

		Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		2



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		2

		0111-06




		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

		1

		Összetett lemezalkatrész készítése

/gyakorlati/

		240 perc

		3



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		2

		0111-06




		Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

		2

		Technológiai dokumentáció készítése

/írásbeli/

		120 perc

		4



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		3

		0345-06 




		Gépbeállítási feladatok



		1

		Gépbeállítás, működési jellemzők mérése

/gyakorlati/

		120 perc

		5



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		3

		0345-06 




		Gépbeállítási feladatok



		2

		Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		6



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		4

		0220-06 




		Gépészeti kötési feladatok

		1

		Oldható és nem oldható kötések


készítése.

/gyakorlati/

		180 perc

		7



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		4

		0220-06 




		Gépészeti kötési feladatok

		2

		Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

/szóbeli/

		45 perc


/30+15/

		8



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		5

		0221-06 




		Gépelemek szerelése

		1

		Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása

/gyakorlati/

		180 perc

		9



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		5

		0221-06 




		Gépelemek szerelése

		2

		Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése

/gyakorlati/

		60 perc




		10



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		6

		0225-06 




		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

		1

		Anyagvizsgálati mérések


/gyakorlati/



		60 perc




		11



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		6

		0225-06 




		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

		2

		Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

/gyakorlati/

		60 perc




		12



		31 521 10 1000 00 00

		Géplakatos




		7

		0346-06 




		Géplakatos feladatok

		1

		Gépegység szerelése, javítása



		240 perc




		13



		

		

		

		

		

		

		Vizsga idő összesen:

		23 óra


45 perc

		











�





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





�





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





C típus


C típus


D típus


B típus


C típus A típus A típus A típus





4. szint


szint


szint


szint


5. szint





3. szint 3. szint 5. szint 5. szint 3. szint 3. szint





B típus


B típus


B típus


C típus


C típus


D típus


D típus


C típus





1. szint�4. szint�4. szint


szint 3. szint


szint





C típus


B típus


C típus�C típus�B típus


B típus


A típus


B típus





B típus B típus B típus B típus B típus


A típus


B típus





B típus


C típus


B típus


B típus


D típus


C típus


C típus�C típus





4. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint 3. szint





C típus B típus B típus B típus B típus


A típus


B típus


C típus





szint


szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint





B típus�B típus


A típus


B típus


A típus A típus A típus A típus





4. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint





4. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint





A típus


B típus


A típus


B típus A típus A típus A típus





4. szint


4. szint


szint


szint


5. szint





szint


szint


szint 5. szint 5. szint





szint


szint


szint 5. szint 5. szint





szint


szint


szint 5. szint 5. szint





szint


szint


szint 5. szint 5. szint





szint


szint


szint 5. szint 5. szint





c típus C típus C típus C típus B típus





B típus


B típus


B típus


B típus


C típus


C típus


C típus





szint


szint


szint


szint 5. szint 5. szint





B típus


B típus


B típus


C típus


C típus


A típus


B típus�A típus





4. szint


4. szint


szint


szint


5. szint


5. szint





B típus


B típus


B típus


C típus


C típus


C típus�A típus�A típus





4. szint


4. szint


szint


szint


5. szint


5. szint





B típus


C típus


C típus�C típus�A típus


A típus


B típus�A típus





4. szint


4. szint


szint


szint


5. szint


5. szint





B típus


C típus


C típus


A típus


B típus�A típus


A típus


B típus





4. szint


4. szint


szint


szint


5. szint


5. szint





4. szint


4. szint


szint


szint


5. szint


5. szint





C típus�C típus


B típus


C típus�C típus





4. szint


4. szint


szint


szint


5. szint


5. szint





B típus�B típus�B típus


B típus


B típus


C típus


C típus�A típus





4. szint�4. szint


szint


szint 4. szint 4. szint





B típus�B típus


B típus


B típus


C típus


C típus�A típus�A típus





szint


szint


szint


szint


szint


szint





C típus�C típus


B típus


C típus C típus C típus B típus A típus





5. szint


szint


szint 3. szint 3. szint 3. szint





4. szint 1. szint 4. szint 4. szint 4. szint 3. szint





B típus


B típus


C típus


C típus


B típus


C típus�C típus�A típus





B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus








65 







  


Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképz ı 
Iskola 


Szeghalom 
 


Készítette: Kardos József, Pál Csaba 


2010 


HELYI TANTERV 


Gépészet SZAKMACSOPORT 


Gépi forgácsoló SZAKMA 


(2+2 év) 


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00 


ÉRVÉNYES: 2010-tıl 







 2 


I. Általános irányelvek 
1. A képzés szabályozásának jogi háttere 


A központi program 


– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, – a 
szakképzésröl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, – a 
gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény, 


valamint 


az Országos Képzési Jegyzékröl és az Országos Képzési Jegyzékbe történö felvétel és 
törlés eljárási rendjéröl szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, 


a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl, valamint a térségi integrált 
szakképzö központ tanácsadó testületéröl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, 
az iskolai rendszerü szakképzésben részt vevö tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) 
OM rendelet, 
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéröl szóló módosított 20/2007. 
(V. 21.) SZMM rendelet, 


a 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 
tartalmazó szakképesítésért felelös miniszteri rendelet 


alapján készült. 


A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzö intézményt 
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében 
közremüködö gazdálkodó szervezet igényeit. 


A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben 
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján 
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési 
idöre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzö 
intézmény fenntartója hagyja jóvá. 


2. A szakképesítés OKJ-ban szereplı és egyéb adatai 


A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 


A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló 


Szakképesítések köre: Szakképesítés-
elágazások: nincsenek 


Hozzárendelt FEOR szám: 7423 


Szakképzési évfolyamok száma: 2 


Elmélet aránya: 30 % 
Gyakorlat aránya: 70 % 
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Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
Idötartama (évben vagy félévben): 1 év 
Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetö 
Ha szervezhetö, mikor: - 


3. A képzés szervezésének feltételei 


Személyi feltételek 


Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában 
szabályozott feltételekkel rendelkezö pedagógus és egyéb szakember láthatja el. 


Tárgyi feltételek 


A szakmai elmélet oktatását és a szakképzö iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzö 
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: 


– tanterem 
– szaktanterem 
– mechanikai méröszoba 


– fémipari alapképzö, gépiforgácsoló tanmflhely 
– fémipari alapképzö, kéziforgácsoló tanmflhely 
– anyagvizsgálati laboratórium 
– üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratóriumban 
– üzemlátogatás üzemi méröszobában 


A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések 
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. 


A tanulószerzödés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó 
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzö iskola bevonásával – 
ellenörzi. 


Az illetékes területi gazdasági kamara ellenörzésijoga kiterjed a szakképzö iskola és a gazdálkodó 
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenörzésére is. 
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4. A tanulók felvételének feltételei 


A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
Bemeneti kompetenciák: 


Iskolai elöképzettség: 


Szakmai elöképzettség: 
Elöírt gyakorlat: 
Elérhetö kreditek mennyisége: 
Pályaalkalmassági követelmények: 
Szakmai alkalmassági követelmények: 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 


5. A szakképesítés munkaterülete 


a képzés megkezdhetö a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú 
mellékletében az építészet szakmacsoportra 
meghatározott kompetenciák birtokában. E 
kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést 
elökészítö évfolyam keretében is. 


Vagy 


nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 
iskolai végzettség 


- - - nem 
szükségesek 
nem szükségesek 
szükséges 


A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: 


A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 


7423 Forgácsoló  


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: 


Méréseket, vizsgálatokat végez 
Alkatrészt gyárt, alakít, javít 
Esztergálási munkákat végez 
Marási munkákat végez 
Fúrási munkát végez 
Köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végez 
Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez 
Gyalulási, vésési munkákat végez 
Szerszámélezést végez 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat 
Vállalkozási adminisztrációt végez 


 
     A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
 azonosító száma   megnevezése 


31 521 02 0000 00 00  CNC-forgácsoló 
54 521 01 0000 00 00  Gépgyártástechnológiai technikus 
33 521 08 0000 00 00  Szerszámkészítö 







 


  


6. A képzés célja 


A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzıbb munkakörök, foglalkozások 
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat, ki kell 
alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai 
készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 


 


7. A szakképesítés 


követelménymoduljai A szakmai 


követelménymodulok felsorolása: 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 
feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, 
valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb 
elöírásokat 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos 
események kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó 
elöírásokat Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai 
ismeretek: A Környezetvédelmi 
ismeretek 
A Tüzvédelmi ismeretek 


A Munkabiztonsági ismeretek 
A Tüzoltó berendezések, 
eszközök A Tüzkár 
bejelentése 
A Elsösegélynyújtási ismeretek 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Információforrások kezelése 







 


  


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsösegélynyújtás 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség Felelösségtudat Szabálykövetés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


 
Módszerkompetenciák: 


Áttekintö képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerezö képesség 
Lényegfelismerés 
(lényeglátás) 
Körültekintés, 
elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket 
végez Ellenöriz felületi érdességet 
Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, 


jellemzö felhasználási területeik 


C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, 
technológiai tulajdonságai 


B Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyüfémötvözetek 
C Szabványos színesfémötvözetek 
C Anyagvizsgálatok 
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete 







 


  


A Mechanikai hosszmérések 


C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 


C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4 Müszaki táblázatok kezelése 


3 Roncsolásos anyagvizsgálatok 
3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
3 Technológiai vizsgálatok 
5 Gépipari méröeszközök használata 
4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
4 Mérési jegyzökönyv készítése 


Személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Térbeli tájékozódás 


Tapintás 
Stabil kéztartás Kézügyesség Felelösségtudat Pontosság 
Önállóság 


Precizitás 


Megbízhatóság 


Társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyénvaló alkalmazása 


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 


Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerezö képesség 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil:  


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó 
dokumentumokat (milhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerilbb 
hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, milszaki 
leírás, gépkönyv stb.) 







 


  


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és 
alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, milszaki táblázatok, 
gyártmánykatalógusok) Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, 
eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai elöírások, 
milveletterv, milveleti utasítás, milszaki leírás, gépkönyv stb.) 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges 
anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, 
méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és 
emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket 


Egyszeril gépészeti milszaki rajzokat készít 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító 
elemeket Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (filrészelés, 
reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, 
felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.) 


Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, 
marás, gyalulás, vésés, köszörülés) 


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve 
szerelési tervet készít 


Közremüködik minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 


B Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások (müveleti, szerelési terv) értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata 
C Mérési utasítás 


B Mértékegységek 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyüfémötvözetek 
C Szabványos színesfémötvözetek 
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete 


B Hosszméretek mérése és ellenörzése 


B Szögek mérése és ellenörzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 







 


  


B Elörajzolás 
C Reszelés, fürészelés, köszörülés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
B Gépi forgácsolás szerszámai 
A Gépi forgácsoló alapeljárások gépei 
A Esztergálás 
A Fúrás, furatmegmunkálás 
B Marás 


B Gyalulás, vésés 
B Köszörülés 


A Szerszámok, kézigépek biztonsági 
ismeretei A Gépüzemeltetés 
munkabiztonsági szabályai 
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
B Szabványhasználati ismeretek 
B Minöségbiztosítási alapismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Információforrások kezelése 


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Szabadkézi vázlatkészítés 


2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Müszaki táblázatok kezelése 


5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése 
5 Egyszerü alkatrészek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési terv készítése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Gépipari méröeszközök használata 
3 Egyéb méröeszközök használata 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Önállóság 
Döntésképesség Felelösségtudat Térlátás 


Szabálykövetés Testi erö 


Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 







 


  


Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias 
feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Figyelem-összpontosítás 
Rendszerezö képesség 
Lényegfelismerés 
(lényeglátás) 
Körültekintés, 
elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


Absztrakt gondolkodás 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0264-06 Gépi forgácsoló feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges 
anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, 
méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és 
emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket 


Ellenörzi a kenési rendszert 


Ellenörzi a gépi mérörendszert 
Ellenörzi a gép védörendszerét 
Elvégzi a gépápolási feladatokat 


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen 


EllenOrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit 


Befogja a nyers munkadarabot 


Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket 


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket 


Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal 


KülsO és belsO hengeres felületet esztergál 


Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével 


Síkot esztergál 


KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt 


Menetet vág 
Alakos felületet esztergál, másol Síktárcsa 
munkát végez 
Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsO szerszámbemérOgép esetén 
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint 


BelsO szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat 


Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba 







 


  


Egyszerii megmunkáló programot készít 


Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét 


Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz 


Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz 


Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrOl vagy számítógépes adatátviteli 
rendszeren keresztül 


Felveszi a munkadarab nullpontját 


Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot 


Programfuttatást végez forgácsolás nélkül 


Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot 
Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés 


megfelelOségérOl  


Legyártja az elsO munkadarabot 


EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit 
Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullponttárolók adatait 


Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal 


Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC) 


CNC-gépet kezel 


Fúrási miiveletet végez fúrógépen 


Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat 


Felszereli a szükséges fúrósablont Elvégzi 
a fúrásokat 


Gépi darabolást végez 


EllenOrzi a nyersanyag minOségét Befogja a 
darabolandó nyersanyagot Levágja a kívánt 
méretii munkadarabot Szükség szerint éleket 
sorjáz 
Méretet, darabszámot ellenOriz 


Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket 


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat 


Elvégzi a marást megadott pontossággal Marási 
alapmiiveleteket végez 


Síkot mar 


Lépcsös felületet csoportmaróval mar 


Hornyot mar 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás) Befogja az 
elökészített munkadarabot 


Kiválasztja a szükséges köszörfikorongot 
Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal Síkot köszörül 


Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez 
Csúcsnélküli köszörülést végez 


Alakos felületet köszörül 


Szerszámélezést végez 


Ffirészszalagot végtelenít 


Ffirészszerszámot egyenget, hengerel, belsö feszültséget beállít Ffirészszerszámokon 







 


  


terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez Ffirészszerszámokat élez 


Fagyalugépkéseket élez, fen 


Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz Elvégzi a gyalulást, 
illetve vésést 
Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket Vésési, gyalulási 
alapmfiveleteket végez 


Tulajdonságprofil:  


Szakmai kompetenciák: 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 


A A géprajzi szabványok használatának szabályai C A gépkönyv 
tartalma és felépítése 


B A géphasználati (kezelési) utasítás 


A A gyártási (technológiai) leírás 


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 


D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 


A Mechanikai hosszmérések eszközei 


C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 


C Felületi érdesség mérése 


A Alakhfiség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 


B Szerszámgépek felépítése 


B Kötögépelemek, kötések 


B Tengelyek, csapágyazások 


C Tengelykapcsolók 
D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 


D Rugók 
C Csövek, csöszerelvények 
D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C Bütykös és karos mechanizmusok 
D Szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 







 


  


C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 


B Gyártástechnológiai ismeretek 
C Kézi anyagalakítási gyakorlatok A 
Esztergályozási gyakorlatok 
A Marási gyakorlatok 
A Gyalulás és vésési gyakorlatok A Fúrási 
gyakorlatok 
A Köszörülési gyakorlatok 
A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok 
C Egyéb forgácsolási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek A 
Szerszámismeret (élszögek) A 
Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Müvelettervezési ismeret 
B Villamos érintésvédelmi ismeretek 


B Hulladékkezelési ismeretek 


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A 
Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 


5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Szerszámgépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 







 


  


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 


Hallás 


Térbeli tájékozódás 
Tapintás Felelısségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi 
ügyesség) 
Testi erı Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság Intenzív munkavégzés 
Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás 
Rendszerezı képesség Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés







 


  


9. 
évfolyam 


    Heti óraszámok 


 Tantárgy 
megnevezése 


Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet Gyakorlat 


1. Mérések egyszer ő 
mérı eszközökkel 


0 37 37  1 


2. Mőszaki ábrázolások 
alapjai 


74 0 74 1  


3. Elırajzolás síkban 0 18 0,5  0.5 


4. Anyagok 37 0 1 1  


5. Anyag 
megmunkálások I. 


0 64 2  2 


6. Anyagmegmunkáláso
k II. 


0 74 2  2 


7. Kötések létesítése 0 18 Mindösszes
en: 


 0.5 


 Összesen 111 211 322 2 6 


 







 


  


Szakmai alapozás 9 évfolyam  


Mérések egyszer ő mérıeszközökkel  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
A mérés fogalma, 
szabványosítás, 
az SI-
mértékegységrendszer. 
 


Mérési alapfogalmak, 
mérési hibalehetıségek, 
hibák. 
SI-mértékegységrendszer. 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– ismertetni 
a szabványosítás 
jelentıségét, 
– a mérési 
alapismereteket, 
– az SI-mértékegységrendszert 
és alapegységeit, 
– meghatározni a hibáit. 


Hosszúságmérés. 
Szögmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök: 
– mérıszalag, 
– tolómérı, 
– mikrométer. 
 


A tanulók 
hosszúságbecslési 
képességének fejlesztése, 
a mérési ismeretek 
erısítése, hosszúságmérı 
eszközök biztonságos 
használatának gyakorlása. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
A tanulók otthonában 
és környezetében 
különbözı méretek 
meghatározása. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Megfelelı mérési 
pontosságú mérıeszköz 
kiválasztása. 
Várható értékek 
becsléssel történı 
megállapítása, annak 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hosszúság SIalapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
szükséges, megfelelı 
mérési pontosságú 
eszközöket 
kiválasztani, 
– a hosszúságés 







 


  


gyakorlása. 
Projektfeladat készítése. 
 


szögmérı 
eszközöket 
használni, 
a méréseket 
elvégezni. 


Területmérés. 
SI-mértékegységek. 
Területszámítás. 


A tanulók területbecslési 
képességének fejlesztése, 
a területmérés és számítás 
begyakorlása. 
 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 
Alapterületek (tanmőhely, 
iskolaudvar, 
lakásméretek, 
tárolószekrények, polcok 
stb.) mérése, számítása. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a terület SI alapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a hosszúságmérı 
eszközöket 
használni, 
– hosszúságadatokból 
egyszerő idomok, 
felületek felszínét 
meghatározni, 
– a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
számításokat 
alkalmazni. 


Tömegmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök. 
 


A tanulók tömegbecslési 
képességének fejlesztése, 
a tömegmérés és számítás 
begyakorlása, 
mértékegységek biztos 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a tömeg SIalapegységét, 







 


  


átváltása. 
 


összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 


annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
szükséges megfelelı 
mérıeszközöket 
kiválasztani, 
használni, 
a méréseket 
elvégezni. 


Hımérsékletmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök 
(mikrométer, higanyos 
és hıelemes hımérı). 
 


A hımérsékletmérés 
gyakorlása, 
eszközhasználati 
készségfejlesztés. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Mérıeszközök mérési 
tartományának 
ismertetése. 
Projektfeladat készítése. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hımérséklet 
fogalmát alkalmazni, 
– egyszerő hımérık 
mérési elveit 
ismertetni, 
– hımérsékletet mérni. 


Idımérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök 
(stopperóra). 


Az idımérı eszközök 
használatának gyakorlása. 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– az idımérı 
eszközöket 
használni, 
idıtartamokat, 
idıintervallumokat 
megbecsülni. 







 


  


A mőszaki ábrázolások alapjai  


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolások 
alapjai 
37 óra 
A tanulók fegyelmezett 
munkavégzésre nevelése. 
A rajzeszközök 
és mérıeszközök pontos 
használata. 
Gondos és esztétikus 
munkavégzésre nevelés. 
Tanári bemutatás 
és magyarázat alapján 
jegyzetkészítés. 
 


A mőszaki dokumentáció 
és a szabvány fogalma. 
A mőszaki dokumentáció 
általános elıírásai. 
A mértékegységek, 
névleges és tényleges 
méret. 
Mérési gyakorlatok: 
hosszúságmérés 
mérıszalaggal, 
tolómérıvel, 
mikrométerrel. 
Ellenırzı eszközök 
használata: derékszög, 
acél- és más vonalzók, 
szögellenırzı eszközök. 
Rajzlapok méretei, 
méretarány, feliratmezı, 
darabjegyzék, vonalfajták, 
méretmegadás, 
szabványírás. 
Rajzeszközök használata, 
rajzok készítése (papíron 
és munkadarabon). 
 


A munkahely rendjét, 
a fontosabb 
munkavédelmi 
és tőzrendészeti oktatás 
szabályait munkanaplóba, 
jegyzetfüzetbe leírják. 
Megismerkednek 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásaival. 
Gyakorolják a fontosabb 
mértékegységeket és azok 
átszámítását 
prefixumokkal. 
Felmérı dolgozatot írnak, 
és azt kiértékelik. 
Hosszúságmérési 
gyakorlatokat végeznek, 
különféle hosszmérı 
eszközökkel. 
Ismerkednek az ellenırzı 
eszközökkel 
és használatukat 
gyakorolják. 
Rajzeszközökkel 
ismerkednek 
és gyakorolják azok 
használatát 
Vázlatkészítés 


– A tanulók be tudják 
tartani 
a munkavédelmi 
és tőzrendészeti 
elıírásokat. 
– Tudják alkalmazni 
a mőszaki 
dokumentáció 
általános elıírásait. 
– A tanulók képesek 
alkalmazni az SI 
alapmértékegységeit 
és azok kisebb 
és nagyobb értékeit 
prefixumokkal 
átszámítani. 
– Tudnak 
mérıszalaggal mmpontossággal, 
tolómérıvel 
0,05 mm pontossággal 
mérni. 
– Tudják használni az 
ellenırzı 
eszközöket. 
– Tudják 
a rajzeszközöket 
használni, ismerik 
a rajzlapméreteket, 







 


  


gyakorlásával 
megtanulják a rajzlapok 
méreteit, 
a méretarányokat stb. 


a kicsinyítést 
és nagyítást. 
– El tudják készíteni 
a feliratmezıt, 
a darabjegyzéket, 
tudnak méreteket 
helyesen megadni. 


 


 


 


 Elırajzolás a síkban 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Elırajzolás a síkban  
18 óra 
 


Elırajzolás a síkban. 
Mérı- és rajzolóeszközök. 
 


Csoportos, páros és egyedi 
tevékenységek. 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium- vagy 
acéllemezre. 
 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzoló és jelölıeszközöket, 
– a megadott 
paraméterek alapján 
pontos elırajzolási 
munkákat végezni, 
– az elırajzolás 
Helyességét és pontosságát 
Ellenırizni. 


 
 







 


  


Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 
Az anyagok tulajdonságai. 
 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 
bır, mőanyagok, 
gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 







 


  


felhasználási 
területeiket. 
 


 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 
jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 


 
Anyagmegmunkálások I. 64 óra 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások I.  
 


Fémek és mőanyagok 
alakítása I. 
Darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás, faragás, vésés. 
 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek 
alumínium-, réz- vagy 
acéllemezzel. 
Lemezmunkák. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
eszközöket, 
szerszámokat, 
– a darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás során 
pontos, 
balesetmentes, 
szakszerő munkát 







 


  


végezni. 
 Fémek és mőanyagok 


alakítása II. A képlékenység, 
alakváltozás fogalma. 
A képlékenyalakítás típusai: nyújtás, 
egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás. 
Melegítés, hıre lágyuló 
mőanyagok. 
Alakítószerszámok és eszközök. 
 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani a szükséges 
eszközöket, szerszámokat, 
– a képlékenység, alakváltozás, 
nyújtás, egyengetés, 
hajlítás, szegés, 
domborítás fogalmát 
ismertetni, 
– az alakítási mőveleteket 
pontosan, 
balesetmentesen 
szakszerően végezni, 
– elkészíteni egy 
önálló produktumot, 
amely az érdeklıdési 
területükhöz 
kapcsolódik. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


  


Anyagmegmunkálások II. 74 óra 
 


 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások 
II.  
74 óra 
 


Mérés, ellenırzés. 
A mérés eszközei. 
Jelölıeszközök. 
 


Megfigyelés, 
tanulmányozás, mérés. 
Munkamőveletek önálló 
elvégeztetése 
 


képesek: 
– kiválasztani a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
eszközöket, 
– a minıségi 
követelményeknek 
eleget tenni. 


 Síkmértani szerkesztések. 
Térelemek. 
 


Megfigyelés, 
szerkesztések, értékelés. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzolóés 
jelölıeszközöket, 
– az elırajzolást 
szakszerően 
elvégezni, 
– a saját munkájukat 
elemezni, korrigálni, 
az eredményeket 
ellenırizni, értékelni. 
 


 A forgácsolás elmélete 
és gyakorlata. 
A forgácsolás szerszámai, eszközei. 
Balesetmentes munkavégzés. 
 
 


Megfigyelés, megbeszélés. 
 


A tanulók legyenek képesek: 
– kiválasztani 
a feladathoz megfelelı 
eszközöket, 
– a faragás, vésés, 
főrészelés, reszelés, 







 


  


fúrás, süllyesztés, 
forgácsolás mőveleteit 
önállóan elvégezni 
– információkat 
értelmezni, 
következtetéseket 
megfogalmazni. 
 


 Kötések, kötési módok. 
Oldható és nem oldható 
kötésmódok. 
A kézi menetkészítés 
eszközei. 
Forrasztások, 
lágyforrasztás. 
 


Megfigyelés, kipróbálás, 
gyakorlás. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– ismertetni a kötési 
módokat, 
– felsorolni gyakorlati 
alkalmazásaikat, 
– a kézi menetvágás, 
menetfúrás 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
– alkatrészeket panelba 
be- és kiforrasztani, 
– fogalmakat alkotni 
közvetlen 
tapasztalatok alapján, 
– a szükséges 
védıeszközöket 
rendeltetésszerően 
alkalmazni. 


 
 
 
 
 







 


  


Kötések készítése 18 óra 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Kötések készítése  
18 óra 
 


Oldható és nem oldható 
kötések. 
 


Kötések készítése: 
– a különféle 
kötésmódok 
csoportosítása, 
bemutatása, 
– oldható és oldhatatlan 
kötések készítése, 
– egyszerő csıhálózat 
kiépítése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a tanult 
Munkafogásokat a 
mőveleti utasítás 
szerint elvégezni, 
– alkalmazni 
a munkahelyre 
vonatkozó szakmai 
elıírásokat, 
– ügyelni 
a megmunkáló 
eszközök 
rendeltetésszerő 
használatára 
és alkalmazására, 
– a tanult 
Munkafogásokat a 
mőveleti utasítás 
szerint elvégezni. 


 


 


 


 







 


  


10. 
évfolyam 


 Éves 
óraszámok 


  Heti óraszámok 


 Tantárgy 
megnevezése 


Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet Gyakorlat 


1. Mőszaki ábrázolások 74 0 2 2 0 


2. Lemezalakítási 
módok 


74 0 2 2 0 


3. Elırajzolás térben 0 18 0,5  0.5 


4. Felületkezelés 0 18 0,5  0.5 


5. Kézi forgácsolási 
mőveletek 


0 74 2  2 


6. Erıhatással 
létrehozható fémipari 
kötések 


0 74 
2 


 2 


    Mindösszes
en: 


  


 Összesen 148 184 332 4 5 


 







 


  


Szakmai alapozás 10. évfolyam  


 


Mőszaki ábrázolás 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolás 


74 óra 


Metszeti ábrázolás 
Egyszerő és összetett 
metszete 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Egyszerő testek 
ábrázolása metszetben, 
füzetben és A/4-es 
rajzlapon, projektfeladat 
Forgástestek ábrázolása 
félvetületben, félnézet-
félmetszetben. 
füzetben és 
A/4-es rajzlapon 
Lépcsıs metszetek 
alkalmazása 
csoportmunkában 
Differenciált feladatok. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a metszeteket 
rendszerezni, 
− jelrendszerüket 
ismertetni, 
szerkesztési 
feladatokat elvégezni, 
− különbséget tenni 
metszet és szelvény 
között, 
− alkatrészt összetett 
metszetben ábrázolni. 
 


 
Méretmegadás elemei, 
mérethálózat felépítése 
Rajzi szabályok 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Bázisméretek, 
szerkesztési és 
technológiai bázisok 
megválasztása, indoklása. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− szabvány szerinti, 
megfelelı 
méretelosztású 
méretezett rajzot 
készíteni, 
− alkalmazni a 
különleges 







 


  


méretmegadások 
szabályait, 
− alkalmazni a 
bázisméreteket, a 
szerkesztési és 
technológiai 
bázisokat. 


 
Alkatrészrajz, mőhelyrajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Alkatrészrajzok készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
méretezett rajzot 
készíteni. 
 


 
Összeállítási rajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Összeállítási rajz 
készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− helyesen értelmezni 
az összeállítási rajz 
fogalmát, 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
összeállítási rajzot 
készíteni. 
 


 


 







 


  


Lemezalakítási módok  
 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: Nem 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Lemezalakítási módok 
74 óra 
 


Statika 
Erırendszerek 
Síkbeli erırendszerek 
Egyensúly fogalma, 
annak biztosítása. 
Az erı és erırendszerek 
fogalma, jelölése, 
jellemzıinek ismerete. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb 
szerkesztések és 
számítási feladatok 
végzése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− egyéb tantárgyakban 
szerzett ismereteiket 
hasznosítani, 
− az erıt ábrázolni, 
összetevıkre bontani, 
erık eredıjét 
meghatározni, 
− az erı nyomatékát 
meghatározni, 
− ismertetni az erı 
jelét, mértékegységeit 
és az eredı erı 
kiszámításának 
módját. 


 Tartók statikája 
Egyszerő és konzolos 
Tartó fogalma.  
A tartó reakció erıinek meghatározása 
számítással. Kötélerı ábra kiszerkesztése. 
Nyíróerı ábra szerkesztése. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kéttámaszú tartók 
reakcióerıit, 
veszélyes 
keresztmetszetét, 
maximális hajlító 
nyomatékát 
meghatározni. 
 







 


  


építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


 Terhelési módok 
Egyszerő igénybevételek 
Húzott és hengerelt 
acélok alkalmazása 
Egyszerőbb 
acélszerkezetek 
Csıszerkezetek elemei 
Csıhajlítási eljárások 
Képlékenyalakítási 
eljárások: 
− kovácsolás és sajtolás 
− hengerlés 
− huzal-, rúd- és 
csıhúzás 
− mélyhúzás. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni és 
ismertetni az 
egyszerő 
igénybevételeket, 
− acélszerkezetek, 
csıszerkezetek 
igénybevételeit 
felismerni, ismertetni, 
− acélcsöveket adott 
sugárral meghajlítani, 
− ismertetni a 
képlékenyalakítás 
lényegét. 


 


 


 


 


 


 


 







 


  


Felületkezelés 


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Felületkezelés 


18 óra 
 


Mechanikus 
felületkezelési módok. 
Tisztítás, elıkészítés 
Simítás, csiszolás 
Festés elıtti 
Felületkezelés. 
Zsírtalanítás. 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Felületkezelési, 
felülettisztítási 
mőveletek alumínium 
vagy acéllemezen. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni az 
alkatrészek felületi 
szennyezıdésének 
típusát, annak 
megfelelıen 
kiválasztani az 
alkalmas eszközt, 
elvégezni a tisztítási 
mőveleteket, 
− önállóan elvégezni a 
felületcsiszolási 
mőveleteket, 
− önállóan elvégezni a 
zsírtalanítást, 
fémtiszta felületet 
kialakítani. 


 


 


 


 


 







 


  


Elırajzolás térben  


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 18  óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Elırajzolás térben  


18 óra 
 


Mérés, ellenırzés 
Mérés eszközei 
Jelölıeszközök. 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium vagy acél 
munkadarabra 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
eszközöket, 
− a minıségi 
követelményeknek 
eleget tenni. 


 
Síkmértani szerkesztések. 
Elırajzolás a térben. 
Térelemek. 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium vagy acél 
munkadarabra. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a szükséges 
elırajzoló-, 
jelölıeszközöket, 
− az elırajzolást 
szakszerően 
elvégezni, 
− a saját munkájukat 
elemezni, korrigálni, 
eredményeket 
ellenırizni, értékelni. 


 


 


 







 


  


Kézi forgácsolási m őveletek 


Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Kézi forgácsolási 
mőveletek 


38 óra 
 


Forgácsolás elmélete és 
gyakorlata 
Forgácsolás szerszámai, 
eszközei 
Balesetmentes 
Munkavégzés. 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
Alumínium, ill. acél 
munkadarabok, 
csıdarabok alakítása kézi 
forgácsolással. 
Kézi forgácsoló 
mőveletek igényes 
elsajátítása 
Kézi forgácsoló 
mőveletek gyakorlása. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kiválasztani a 
feladathoz megfelelı 
eszközöket, 
− faragás, vésés, 
főrészelés, reszelés, 
fúrás, süllyesztés 
forgácsolási 
mőveleteket önállóan 
elvégezni, 
− információkat 
értelmezni, 
következtetéseket 
megfogalmazni. 


 


 


 


 


 


 







 


  


Erıhatással történ ı fémipari kötési módok  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Erıhatással történı 
fémipari  kötési módok 


 92 óra 
 


Szilárdságtan 
Igénybevételek (egyszerő 
és összetett) 
Húzó, nyomó 
igénybevétel 
Hajlító igénybevétel 
Nyíró igénybevétel 
Csavaró igénybevétel 
Tartók jellemzı 
igénybevétele 
Veszélyes keresztmetszet 
fogalma, jellemzıi 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− ismertetni a 
feszültség fogalmát, 
csoportosítását, 
− a normális és 
csúsztató 
feszültségek értékét 
meghatározni, 
− méretezési 
feladatokat 
megoldani egyszerő 
igénybevételek 
esetében, 
− ismertetni e 
jellemzık jelölését, 
mértékegységét, 
kiszámításának 
módját, 
− meghatározni a tartó 
veszélyes 
keresztmetszetének 
helyét, 
− ismertetni a 
csavarónyomaték 
jellemzıit, 
kiszámításának 
módját, 







 


  


− kiszámítani a 
szegecsben ébredı 
nyírófeszültséget. 


 
Súrlódás, munka, 
teljesítmény, hatásfok 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− ismertetni a súrlódás, 
az energia, a munka, 
a teljesítmény, a 
hatásfok megjelenési 
formáit, 
kiszámításának 
módját, 
mértékegységét. 


 
Kötések, kötési módok 
Oldható és nem oldható 
kötésmódok 
Csavarkötések 
Szegecskötések 
Kézi menetkészítés 
eszközei 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
Csavarkötés készítése 
Lemezek összekötése 
szegeccsel 
Menetfúrás és 
Menetmetszés. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− ismertetni a kötési 
módokat, 
− felsorolni gyakorlati 
alkalmazásaikat, 
− a kézi menetvágás, 
menetfúrás 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
− csavar- és 
szegecskötés 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
− fogalmakat alkotni közvetlen 
tapasztalatok alapján, 
− a szükséges védıeszközöket 
rendeltetésszerően 
alkalmazni. 
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A 31 521 09 1000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló megnevezéső szakképesítés 


szakmai követelménymodulj ainak 
azonosítój a megnevezése 


0110-06 
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 
feladatok 


0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0264-06 Gépi forgácsoló feladatok 


8. A képzés szerkezete 


A 31 521 09 1000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló megnevezéső szakképesítés 
idıterve 


1. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


Nyári összefüggô  szakmai gyakorlat: 160 óra 


A szakmai program készítésekor az idô tervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô  kötelezô  tananyagegységek idôkeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfô nöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelô k is alkothatók. 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
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2. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


A szakmai program készítésekor az idô tervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô  kötelezô  tananyagegységek idôkeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfô nöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelô k is alkothatók. 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
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14 14 
15 15 
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A 31 521 09 1000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló megnevezéső szakképesítés 
szakmai 


követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek  
A tananyagegység 


óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 110/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tőz- és környezetvédelmi 
feladatok 


32 36 0 68 


2 110/1.0/0225-06 Anyagok 68 68 0 136 
3 110/2.0/0225-06 Geometriai mérések 36 68 0 104 


4 110/1.0/0227-06 
Általános gépészeti technológiai 
feladatok II. (forgácsoló) elmélet 


100 0 0 100 


5 110/2.0/0227-06 
Általános gépészeti technológiai 
feladatok II. (forgácsoló) 
gyakorlat 


0 0 198 198 


6 110/1.0/0264-06 Esztergálási alapfeladatok I. 36 0 72 108 
7 110/2.0/0264-06 Esztergálási alapfeladatok II. 36 0 72 108 
8 110/3.0/0264-06 Esztergálási feladatok I. 36 0 72 108 
9 110/4.0/0264-06 Esztergálási feladatok II. 36 0 72 108 


10 110/5.0/0264-06 CNC forgácsolás I. 36 0 72 108 
11 110/6.0/0264-06 CNC forgácsolás II. 28 0 56 84 
12 110/7.0/0264-06 Fúrás I. 0 18 0 18 
13 110/8.0/0264-06 Fúrás II. 0 18 0 18 
14 110/9.0/0264-06 Darabolás I. 0 18 0 18 
15 110/10.0/0264-06 Darabolás II. 0 18 0 18 
16 110/11.0/0264-06 Marás I. 36 0 72 108 
17 110/12.0/0264-06 Marás II. 28 0 42 70 
18 110/13.0/0264-06 Köszörőlés I. 36 0 72 108 
19 110/14.0/0264-06 Köszörőlés II. 28 0 42 70 
20 110/15.0/0264-06 Gyalulás, vésés 0 0 28 28 
21 110/16.0/0264-06 Szerszámélezés 0 0 14 14 


Mindösszesen óra: 572 244 884 1700 
 


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak 
számítanak, tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell figyelembe venni. 
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Áttekint ı táblázat 


 


évfolyamok Össz. Óraszám Heti óraszám  Gépi 
forgácsoló tantárgyak 


11. 12.  11. 12.  


Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


 32     


Általános gépészet technológiai feladatok II. 
(forgácsoló) 


36 64     


Esztergálási alapfeladatok I. 36      
Esztergálási alapfeladatok II. 36      
Esztergálási feladatok I.  32     
Esztergálási feladatok II.  32     
Anyagok 72      
CNC forgácsolás I.  32     
CNC forgácsolás II.  32     
Marás I.  32     
Marás II.  32     
Köszörülés I.  32     
Köszörülés II.  32     
CNC forgácsolás II.  32     
Geometriai mérések       


Elmélet 


Mőszaki rajz /szabad sáv terhére/* 72      


  elmélet összesen:  252 384 636    
Geometriai mérések 36 64     
Fúrás I. 18      
Fúrás I. 18      
Darabolás I. 18      
Darabolás II. 18      
Anyagok  64     
Mőszaki mérések       


 


 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 36 32     
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környezetvédelmi feladatok 


  elméletigényes gyakorlat összesen:  144 160 304    
Általános gépészet technológiai feladatok II. 
(forgácsoló) 


198      


CNC forgácsolás I.  64     
CNC forgácsolás II.  64     
Marás I.  64     
Marás II.  42     
Esztergálási feladatok I.  64     
Esztergálási alapfeladatok I. 72      
Esztergálási alapfeladatok II. 72      
Esztergálási feladatok II.  64     
Köszörülés I.  64     
Köszörülés II.  42     
Gyalulás, vésés  28     
Szerszámélezés  14     


Gyakorlat 


az iskola helyi programja        


  gyakorlat összesen:  342 510 852    


  
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári 


szakmai gyakorlat összesen:        


  összesen:        


  Nyári szakmai gyakorlat:       


  jelenlegi törvényi óraszám:        
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A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 


követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek  
A tananyagegység 


óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 112/1.0/0111-06 Müszaki dokumentációk 54 0 0 54 
2 112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 18 36 0 54 


3 112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi kisgépes 
alakítása 


54 12 114 180 


4 112/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tüz- és környezetvédelmi 
feladatok 


36 36 0 72 


5 112/1.0/0345-06 Müszaki mérések 0 36 0 36 
6 112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása 36 0 108 144 
7 112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 36 0 54 90 
8 112/1.0/0220-06 Gépészeti kötések elméleti alapjai 72 0 0 72 
9 112/2.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése 0 0 198 198 


10 112/3.0/0220-06 Korrózió elleni védekezés 14 0 14 28 
11 112/1.0/0221-06 Gépelemek szerelési ismeretei 72 0 0 72 
12 112/2.0/0221-06 Szerelési gyakorlatok 0 0 126 126 
13 112/1.0/0225-06 Anyagok 54 36 0 90 
14 112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 0 70 0 70 
15 112/1.0/0346-06 Melegüzemi gyakorlatok 18 0 36 54 
16 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 36 0 142 178 
17 112/3.0/0346-06 Szerelés 28 0 84 112 
18 112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 14 0 56 70 


Mindösszesen óra: 542 226 932 1700 
 


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak 
számítanak, tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell figyelembe venni. 


 
A központi program tananyagegységei 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 


 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 1. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 
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112/1.0/0111-06 
Mőszaki 
dokumentációk szk 112/1.1/0111-06 54 0 0 54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0111-06 


Mőszaki dokumentációk 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
2. szint 
3. szint 
2. szint 


3. szint  


Információforrások kezelése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 
Önálló szakmai munkavégzés 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rajztechnikai alapszabványok 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 
ábrázolás 


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tőrés, illesztés 
Felületi minıség 
Jelképes ábrázolások 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója 
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai 
Rendszerek rajzai 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 2. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0111-06 0 36 0 
112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 


szk 112/2.2/0111-06 18 0 0 
54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0111-06 


Geometriai mérések 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mértékegységek 
Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 
3. szint Egyéb méröeszközök használata 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% 


alkatrész rajz értelmezése 40% 


Csoportos versenyjáték 30% 


Csoportos megbeszélés 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, 
méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel 


méröórával 


Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel 
Szögmérések szinuszvonalzóval 


Külsö kúpok mérése, ellenörzése 
Belsö kúpok mérése, ellenörzése 
Mérés méröhasábokkal 


Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel 


Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése 
digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség 
ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, 
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése 


Mérési dokumentumokat készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0111-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Mérési utasítás 
B típus Mértékegységek 
B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete 







 


 47 


B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése 
B típus Szögek mérése és ellenOrzése 
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


4. szint Gépipari mérOeszközök használata 


3. szint Egyéb mérOeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


ÁttekintO képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miszaki rajz értelmezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 


Miveletek gyakorlása 20% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú 
mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének 
eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek 
mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük, 


. 
alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 
Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 3. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0111-06 6 0 0 
szk 112/3.2/0111-06 12 0 0 
szk 112/3.3/0111-06 36 0 0 
szk 112/3.4/0111-06 0 12 0 


112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi 
kisgépes alakítása 


szk 112/3.5/0111-06 0 0 114 


180 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0111-06 


Munkabiztonság, minıségvédelem 


 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Minöségbiztosítási alapismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint 
3. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Figyelem összpontosítás 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Szabálykövetés 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% 


rajz értelmezése 30% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 


Utólagos szóbeli beszámoló 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


6 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0111-06 


Anyagjelölések értelmezése 


 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 
megfelelöt 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Szabványhasználati ismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyii fém ötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 


Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 


Szabványos ipari vasötvözetek 


Szabványos könnyii fém ötvözetek 
Szabványos színesfém ötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


3. szint Miiszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Rendszerezö képesség 
Áttekintö képesség 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 


Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése 


Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii  használata 


Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása 


A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság 


A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a 
termelékenységre kifejtett hatása 


A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a 
megfelelö jellegii  mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága 


A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö 
fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a 
minöségre kifejtett hatása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/3.3/0111-06 


Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai 
Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Ipari anyagok egyéb jellemzöi 
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25% 
müszaki rajz értelmezése 25% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25% 
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése 


Az ipari vasötvözetek csoportosítása 


Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira 


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 


Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 
szerint 


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 
és EN szerint 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0111-06 


Elırajzolás 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Síkmértani szerkesztések 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


B típus Elörajzolás 
B típus Képlékenyalakítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3. szint Köznyelvi beszédkészség 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem összpontosítás 


Tervezési képesség 


Körültekintés, elövigyázatosság 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Térlátás 


Kézügyesség 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miiszaki rajz értelmezése 10% 
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szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Miiveletek gyakorlása 30% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az elörajzolással szembeni követelmények 


Az elörajzolás lépései 


Az elörajzolás szerszámai, eszközei 


Mérö és ellenörzö eszközök 
A felületszínezés lehetöségei 
A térbeli elörajzolás eszközei 


Az elörajzolás folyamata 


Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai 
Síkbeli és térbeli elörajzolás 
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása 


adott feladat elvégzéséhez 


- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása 


5. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.5/0111-06 


Fémek kézi és kisgépes alakítása 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Egyszerii  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Reszelés, fii részelés, köszörülés 


C típus Élkiképzés 
B típus Haj lítás 
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B típus Nyújtás 
B típus Egyengetés 
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Egyéb méröeszközök használata 
Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem megosztás 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Müveletek gyakorlása 60% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kézi megmunkálási gyakorlatok 
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése 
Alkatrészek illesztése 


3. szint 
3. szint 
5. szint 
5. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 4. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0110-06 0 36 0 


112/1.0/0110-06 


Általános gépészeti 
munka-, baleset-, tőz-
és környezetvédelmi 
feladatok szk 112/1.2/0110-06 36 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.1/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Elsösegélynyújtási ismeretek 
A típus Tüzkár bejelentése 
A típus Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint Elsösegélynyújtás 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Csoportos helyzetgyakorlat 100% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 
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Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Tennivalók vészhelyzetben 


Tazvédelmi elöírások 
Teendök taz esetén 
Tazoltóberendezések használata 


Elsösegélynyújtás 
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére 


Elsösegélyt igánylö helyzetek: 
- az eszméletlenség 


- heveny rosszullétek 


- fájdalommal járó kórképek 


- belgyógyászati balesetek 


- mérgezések 
- sérülések 


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben 


Újraélesztés 


Rendkívüli helyzetek dokumentálása 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/1.2/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait 


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
A típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Környezetvédelmi ismeretek 


Tazvédelmi ismeretek 
Munkabiztonsági ismeretek 


Munkavégzés szabályai 


Elsösegélynyújtási ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Áttekintöképesség 
Figyelemösszpontosítás 


Rendszerezöképesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Szabálykövetés Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20% 
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20% 


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Munkavédelem 


Munkavédelem célja, alapfogalmai 
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények 
Tüzvédelem 


Tüzveszélyes anyagok 
Tüzveszélyességi osztálybasorolás 


Foglalkozás-egészségügy 
Természetvédelem 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A 
védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti 
parkok, védett természeti területek 
A víz 


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális 
szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és 
az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása 


A levegö 
A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és 
hatásaik 


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei 
Technológiai lehetöségek 
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegı. 
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegıtisztaság-védelem. 
A hulladékok 


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, 
lehetıségei. 
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, 
különleges kezelést igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 
Zaj és rezgés 
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. 


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és 
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges 
módjai. 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 5. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0345-06 Mőszaki mérések szk 112/1.1/0345-06 0 36 0 36 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0345-06 


Mőszaki mérések 


 
Hidraulikus méréseket végez 
Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, 
áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis) 
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet 
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására 
Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli 
gondolatcserére, információszerzésre 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Villamos áramköri alapszámítások 
Áramlástani alapszámítások 
Hidraulikai alapok 
Villamos alapok 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Egyéb méröeszközök 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Pontosság 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
D típus 
D típus 
C típus 


1. szint 
4. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% 
Müveletek gyakorlása 50% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása 
Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése 
Adatok számítása, müszaki táblázatok használata 
Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 6. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/2.2/0345-06 0 0 54 
szk 112/2.3/0345-06 18 0 0 


112/2.0/0345-06 
Gépelemek 
beállítása 


szk 112/2.4/0345-06 0 0 54 


144 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei I. 


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Mérési utasítás 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és 
beállításuk 


Müködési jellemzök mérése 
Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
Csöhálózati rajzjelek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Olvasott szöveg megértése 
Fogalmazás írásban 
Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 


B típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, 
üzemeltetésük. 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtások 


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, 
jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése 
Homlokkerekek, fogasléc 
Kúpkerekek 


Csavarkerekek 
Csigahajtás 
Lánchajtás 


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok I. 


 
Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Tengelykapcsolók és beállításuk 
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk 
Tengelyek, csapágyak és beállításuk 
Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
3. szint Gép kezelöszervei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak 
beállítása 


Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, 
különleges) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei II. 


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 
Beállít forgómozgású áthajtómüveket 
Beállít szerszámgép-hajtómüveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk 
A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A típus Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


3. szint Elemi számolási készség 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Figyelemmegosztás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Kezdeményezökészség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 
beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása 


Forgattyús hajtómii  felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Excenter és bütykös mechanizmusok 


Fogaskerekes hajtás 


- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) 


- tengelykapcsolós hajtómiiegység 
- összetett hajtómiivek 


- Meander-rendszerii  hajtómii  


- cserekerekes hajtómiiegység 
- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység 
- csúszóékes hajtómiiegység 


Irányváltók 
- kúpkerekes irányváltó 


- homlokkerekes irányváltó 


- lemezkapcsolós irányváltó 


- elektromos irányváltó 
Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, 
öntvényházak) 


Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, 
fajtái) 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok II. 


 
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 


Beállít forgómozgású áthajtómiiveket 
Beállít szerszámgép-hajtómiiveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Mozgásátalakító elemek és beállításuk 


Áthajtómiivek és beállításuk 


Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk 


Tengelyek, csapágyak és beállításuk 


Vázszerkezetek és beállításuk 


Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok 
Beállító célszerszámok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


B típus 
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3. szint Mennyiségérzék 
4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint 


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 


Figyelem-összpontosítás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtö készség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 7. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.2/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.3/0345-06 0 0 38 
szk 112/3.4/0345-06 0 0 8 


112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 


szk 112/3.5/0345-06 0 0 8 


90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0345-06 


Gépbeállítás elmélete I. 


 
Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellOzOk (ventillátorok)) 
Beállít belsOégésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és 
beállításuk 


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi 
Pneumatikai alapok 
Vezérléstechnikai alapok 
HO- és áramlástani alapmérések 
Müködési jellemzOk kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Információforrások kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Felfogóképesség 


B típus
C típus 
B típus 


B típus 


D típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 


Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) milködése, felépítése 


Szivattyúk jellemzö paraméterei 


szállítási nyomás 
térfogatáram 
statikai magasság 
szívómagasság 
nyomómagasság 
szállítómagasság 
szállítómagasság és a nyomás kapcsolata 


- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , 
milködése, felépítése 


A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma 


Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) 


Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása 


Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram) 


Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat 
ütemei) 


Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés) 


Belsöégésil motorok jelleggörbéi 


Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása 
Otto- és Diesel motorok szabályozása 


Villamos gyújtóberendezések 


Diesel-motor izzítóberendezés 


Belsöégésil motorok hiltése 
Olajozási rendszerek 
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2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0345-06 


Gépbeállítás elmélete II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata 
Mértékegységek 
Mőködési jellemzık kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Szabadkézi rajzolás 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Rendszerekben való gondolkodás 
Absztrakt gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Nyelvhelyesség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% 
Írásos elemzések készítése 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
C típus 


3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek 
- Gépi lemezollók 
- Lemezhajlítógépek 
- Sajtók 
Lemezmegmunkáló gépek automatizálása 


Forgácsoló szerszámgépek 
- Esztergák 
- Marógépek 
- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek 
- Fúrógépek 
- Köszörü gépek 
- Finommegmunkáló gépek 
Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0345-06 


Gépek beállítása I. 


 
Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellozok (ventillátorok)) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és 
beállításuk 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méroeszközök 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


B típus 
B típus 


A típus
B típus


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Önállóság 
Pontosság 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges 
adatok meghatározása 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0345-06 


Gépek beállítása II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hütö- és kenöanyagok 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Hajtóanyagok 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 
Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Beállít belsö égésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


112/3.5/0345-06 


Gépek beállítása III. 


 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Tüzelöanyagok 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Környezetvédelmi ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


A típus
B típus
A típus
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 







 


 


Tanulói tevékenységformák: 


73 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Belsıégéső motorok beállítása, mőködéshez szükséges adatok meghatározása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 8. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
elméleti alapjai szk 112/1.1/0220-06 72 0 0 72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0220-06 


Gépészeti kötések elméleti alapjai 


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Korrózióvédelem 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
gépészeti szaktanterem 


Képzési idö: 
72 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük 
Oldható kötések 


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok 
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése 
Csavarozás és szerszámai 


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi 
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai 
A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a 
csavarkötés munkabiztonsági elöírásai 
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása 
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk 
Nemoldható kötések 


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása 
A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési 
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk 
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 


Hegesztés 
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik 
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület 
Az adhézió fogalma 
A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok 
Savas és savmentes dezoxidáló szerek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 9. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.2/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.3/0220-06 0 0 18 
szk 112/2.4/0220-06 0 0 36 


112/2.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
készítése 


szk 112/2.5/0220-06 0 0 72 


198 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0220-06 


Oldható kötések szerelése 


 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 


kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elıvigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetı magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Irányítási készség 
Irányíthatóság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, 
müveletei 


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei 
müveletei 


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és 
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei 


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0220-06 


Nemoldható kötések készítése 


 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 
kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 
Szabálykövetö magatartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


 


A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek 
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai 
A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 
Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, 
szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások 
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok 
A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0220-06 


Kemény és lágyforrasztás 


 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése 
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási 
eljárásai 
A forrasztás munkabiztonsági elöírásai 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0220-06 


Gázhegesztés 


 
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gázhegesztö berendezések, tartozékok 
Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése 
 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0220-06 


Kézi ívhegesztés 


 
Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ábrázolási módok 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Az ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Szabványok használata 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 


 Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési varratjelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete 
Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból 


Varratfajták 
Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai 


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése 
AWI, AFI hegesztés 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 10. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0220-06 14 0 0 
112/3.0/0220-06 


Korrózió elleni 
védekezés szk 112/3.2/0220-06 0 0 14 


28 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0220-06 


A korrózióvédelem alapjai 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintı képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Gépészeti szaktanterem 


Képzési idı: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A korrózió 


A felületek elökészítése 
Nemfémes bevonatok 
Galvánbevonatok 


Mázolás, lakkozás 
Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei 
Tüzi fémbevonatok 


Biztonságtechnika, környezetvédelem 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0220-06 


Korrózióvédelem 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 


Kisüzemi termelöhely 
Képzési idö: 


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A felületek elıkészítése 


Mázolás, lakkozás 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 11. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.2/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.3/0221-06 30 0 0 
szk 112/1.4/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.5/0221-06 8 0 0 


112/1.0/0221-06 
Gépelemek szerelési 
ismeretei 


szk 112/1.6/0221-06 10 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0221-06 


Szerelési dokumentációk 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Szabványhasználati ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


- 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz készítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai 
- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, 


végszerelés, beszabályozás) 
- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma 
- szerelési bázisok 


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, 
hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) 
tartama. 
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése. 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: 


fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok 
Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek 
rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0221-06 


A dokumentumokon alkalmazott jelképek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Szereléshez kapcsolódó jelek  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Pontosság 
Stabil kéztartás 


Testi erö 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rendszerek rajzai 
- kapcsolási vázlatok 
- villamos rendszerek rajzai 
- építészeti rendszerek rajzai 
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.3/0221-06 


Szakmai számítások 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
Az általános fizikai jellemzök kiszámítása 
A müködési jellemzök kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Mértékegységek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Elemi számolási készség 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


c típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség Hozzárendelt 


társas kompetenciák: Hatékony 
kérdezés készsége 


Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
30 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, 
alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtás 
Fogaskerékhajtás 


Csigahajtás 
Lánchajtás 


Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások 


jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén) 


tengelytávolság meghatározása 


Homlokkerekek 


Kúpkerekek 
Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek 
Siklócsapágyak 


Gördülöcsapágyak 
Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, 
beállításukhoz szükséges számítások 


(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) 
Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, 
jellemzöik,  


beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, 
cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii , Norton) 


Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos) 


Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, 
lengöhimbás hajtómii , excenter és bütykös mechanizmusok 


Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások 







 


 89 


(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus) 
Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz 
szükséges számítások 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.4/0221-06 


Anyagtulajdonságok 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Villamos tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Technológiai tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 
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5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.5/0221-06 


Felhasznált anyagok 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Vasfémek 
Nemvas fémek 


Többalkotós szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Hajtóanyagok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 
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6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.6/0221-06 


Szereléskor alkalmazott mérések 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Felületi érdesség mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
Keménységmérés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
Szerelö kéziszerszámok 


Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 30% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 
Méröszoba 


Képzési idö: 
10 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás 
során 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
5. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 12. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0221-06 0 0 26 
szk 112/2.2/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.3/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.4/0221-06 0 0 25 


112/2.0/0221-06 
Szerelési 
gyakorlatok 


szk 112/2.5/0221-06 0 0 25 


126 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0221-06 


Hajtások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetı hibákat 


Általános alapmőveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-
ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelı kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenırzıképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


4. szint
4. szint
4. szint 
5. szint 
5. szint


5. szint
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek 
– tisztítása 
– hiba-felvételezés müveletei 
– szerelése 


– cseréje, javítása 
– beállítása, ellenörzése 


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése 
– csigahajtómü szerelése, javítása 
– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése 
Hajtómüvek szerelése, javítása 
- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 
- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0221-06 


Tengelykapcsolók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, 
kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Tengelykapcsolók 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenorzoképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók 
- szerelési terveinek készítése 


- szerelése, hibafelvétele, javítása 
- jellemzo paraméterek mérése, beállítása 
- karbantartása 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 
5. szint 


5. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0221-06 


Mozgásakadályozó elemek szerelése 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, 
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Fékek, mozgásakadályozó elemek 
Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Környezetvédelmi ismeretek 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenorzoképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása 
Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0221-06 


Mozgásátalakítók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, 
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Mozgásátalakító elemek 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Környezetvédelmi ismeretek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0221-06 


Ágyazások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Vázszerkezetek 


Tengelyek és csapágyak 
Mérési utasítás 


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 13. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0225-06 0 36 0 
112/1.0/0225-06 Anyagok 


szk 112/1.2/0225-06 54 0 0 
90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0225-06 


Anyagvizsgálati gyakorlatok 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Anyagvizsgálatok 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint 
3. szint 


3. szi
nt 


4. szi
nt 


Roncsolásos anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
Technológiai vizsgálatok 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 


 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Tapintás 
Megbízhatóság 
Térbeli tájékozódás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Technológiai minták elemzése 10% 
Tesztfeladat megoldása 5% 
Elemzés készítése tapasztalatokról 15% 
Technológiai próbák végzése 40% 
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A képzési helyszín jellege: 
Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban 
Anyagvizsgálati laboratórium 


Képzési idö: 


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása 
Mechanikai anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok 
Hegesztési varratvizsgálat 
Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése 
Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok 
használata 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.2/0225-06 


Anyagismeret 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö 
felhasználási területeik 


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai 
Szabványos ipari vasötvözetek 
Szabványos könnyüfémötvözetek 
Szabványos színesfémötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 


Rendszerezö képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Kézügyesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 
Tesztfeladat megoldása 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10% 


C típus 


C típus 


B típus 
C típus 
C típus 
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A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk 
Milanyagok 
Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) 


oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák) 


A textíliák 


A papír 


A bör 


A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok 
A fémes anyagok 
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása 
Fémek tisztítása és ötvözése. 


Nagytisztaságú fémek elöállítása 
Fémek és ötvözeteik 


A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés 
elmélete 


Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások 


Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése 


A nemesítés 


Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések 


Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) 
alakítás 


Fémek hegesztése, vágása és forrasztása 


Hidegalakítási technológiák 


Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. 


Anyagkiválasztás 
Anyaghibák 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 14. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0225-06 0 50 0 
112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 


szk 112/2.2/0225-06 0 20 0 
70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0225-06 


Geometriai mérési gyakorlatok 


 
Ellenöriz felületi érdességet 
Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
C típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Mechanikai hosszmérések 


Mérés optikai méröeszközökkel 
Mérés idomszerekkel 


Felületi érdesség mérése 
Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 


Gépipari méröeszközök használata 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
Mérési jegyzökönyv készítése 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Stabil kéztartás 
Precizitás 


Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 
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Geometriai mérési gyakorlat 55% 


Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 
Üzemlátogatás üzemi mérOszobában 


Képzési idO: 


50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, 
mérOOrával 


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával 
Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel 
Szögmérések szinuszvonalzOval 
KülsO kúpok mérése, ellenOrzése 
BelsO kúpok mérése, ellenOrzése 
Mérés mérOhasábokkal 


KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése 
digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség 
ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése 


Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség 
ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések 


Mérési dokumentumok készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítOja: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0225-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
EllenOriz felületi érdességet 


Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete 


C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb. 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépipari mérOeszközök használata 


4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


4. szint Milszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt mOdszerkompetenciák: 


RendszerezO képesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Megbízhatóság 
FelelOsségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Írásos elemzések készítése 35% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 


Képzési idO: 
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk 
Miszerhibák 


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata 
Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk 
Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk 
Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 


Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége. 


Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 15. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0346-06 0 0 36 
112/1.0/0346-06 


Melegüzemi 
gyakorlatok szk 112/1.2/0346-06 18 0 0 


54 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok 


 
Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


Hökezelési utasítás 


Vasfémek 
Képlékenyalakítás 
Kovácsolás 
Hökezelés 


Képlékenyakakítás gépei 
Hökezelés biztonsági ismeretei 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Gépipari méröeszközök használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). 
Hökezelések végzése, színrefuttatás 
Keménység ellenörzés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Nemvas-fémek 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Gyártási müveletterv 
Gyártási müveleti utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Felfogóképesség 
Tervezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hıkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 16. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0346-06 36 0 0 
szk 112/2.2/0346-06 0 0 72 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 
szk 112/2.3/0346-06 0 0 70 


178 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0346-06 


Megmunkálási alapismeretek 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Technológiai tulajdonságok 
Általános gépipari technológiai ismeretek 
Általános fizikai jellemzık kiszámítása 
Geometriai méretek kiszámítása 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Forgácsolás munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
3. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Szabadkézi rajzolás 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása 
A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei 
Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö 
megmunkálása esetén 
Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, 
technológiai paramétereinek kiválasztása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok I. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Szabványos fémes szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Kézi- és kisgépes forgácsolás 
Gépi forgácsolás 
Finomfelületi megmunkálás 
Szerszámgépek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elöírások 
Alapmüveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok II. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


Elörajzolás 
Anyagszétválasztás 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Szabványhasználati ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
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Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elıírások 
Alapmőveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 17. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0346-06 28 0 0 
szk 112/3.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/3.3/0346-06 0 0 28 


112/3.0/0346-06 Szerelés 


szk 112/3.4/0346-06 0 0 28 


112 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0346-06 


Szerelési ismeretek 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szereléshez kapcsolódó jelek 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek 
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 


4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Müvelettervek jelképeinek értelmezése 
Elemi számolási készség 
Szerelési családfa értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Fogalmazás írásban 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
28 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 
során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0346-06 


Szerelési gyakorlatok I. 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Fékek, mozgásakadályózó elemek 
Tengelykapcsolók 
Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Mozgásátalakító elemek 
Tengelyek és csapágyak 
Villamos áramköri alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gép kezelöszerveinek kezelése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


5. szint 
4. szint 
4. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0346-06 


Szerelési gyakorlatok II. 


 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Vázszerkezetek 


Hegesztés 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése 
Technológiai emelö- és szállítóberendezések 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Logikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


B típus 
B típus 


B típus 
B típus 
C típus 


C típus 
A típus 
A típus 


4. 
zint 
5. 


zint 
4. szint 
5. szint 
4. szint 







 


 116 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0346-06 


Szerelési gyakorlatok III. 


 
Szerel, javít, karbantart belsoégésii  motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Belso égésii  motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Miiködési jellemzok kiszámítása 
Belso égésii  motorok 
Tüzeloanyagok 
Vezérléstechnikai alapok 


Miiködési jellemzok mérése 
Tiizvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata 


Gép kezeloszerveinek kezelése 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Egyéb méroeszközök használata 


Elemi számolási készség 


Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 


Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
- 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 


Miiveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanmiihely 


Képzési ido: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Belsoégésii  motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) 


C típus 
C típus 


B típus 
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus 


5. szint 
4. szint 


5. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 18. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/4.1/0346-06 14 0 0 
szk 112/4.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/4.3/0346-06 0 0 14 


112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 


szk 112/4.4/0346-06 0 0 14 


70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.1/0346-06 


Üzembehelyezés elmélete 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és 
szállítóberendezéseket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
B típus 


Hidraulikus-rajzjelek 
Pneumatikus-rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Hidraulikai alapok 
Pneumatikai alapok 
Villamos alapok 
Áramlástani alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Müszaki táblázatok kezelése 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Eredményorientáltság 
Következtetési képesség 


4. szint 
1. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idO: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.2/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata I. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és 
szállítóberendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Müködési jellemzOk mérése 
Felületi érdesség mérése és ellenOrzése 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
HO- és áramlástani alapmérések 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.3/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata II. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Hajtóanyagok 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Villamos tulajdonságok 
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
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4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerekben való gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.4/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata III. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Keménységmérés 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Hütö- és kenöanyagok 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Mértékegységek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 







 


 121 


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


- 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyessé


g Hozzárendelt társas 
kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremt
ı készség 
Közér


thetıség Tanulói 
tevékenységformá
k: 


Mőveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai 


berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 







 


 122 


Szakmai tankönyvek listája:  


 
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 


66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 
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TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 102 ajánlott 
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GÉPI FORGÁCSOLÓ 4
 


SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 


I. 
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 


1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 0000 00 00 


2. A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló 4 


3. Szakképesítések köre 


3.1 Rész-szakképesítések      
  Azonosítószám: 31 521 09 0100 31 01 
  Megnevezés: Esztergályos   
  Azonosítószám: 31 521 09 0100 31 02 
  Megnevezés: Fogazó    
  Azonosítószám: 31 521 09 0100 31 03 
  Megnevezés: Főrészipari szerszámélezı 
  Azonosítószám: 31 521 09 0100 31 04 
  Megnevezés: Köszörős    
  Azonosítószám: 31 521 09 0100 31 05 
  Megnevezés: Marós     


 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7423 


5. Képzés maximális idıtartama 
 


Szakképesítés/ráépülés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma 


Óraszám 


Gépi forgácsoló 4 3 3000 


 
3.2 Elágazások Nincs  


    
3.3 Ráépülés Nincs  
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II. 
EGYÉB ADATOK 


 
2. Elmélet aránya: 30% 


3. Gyakorlat aránya: 70% 


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
Idötartama (évben vagy félévben): 1 év 


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhetö 
Ha szervezhetö, mikor: az elsö tanév végén 


 
2. A képzés maximális idötartama 


Szakképzési évfolyamok száma: 1,5 
Óraszám: 1500 


SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gépi forgácsoló 4 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 
 


Bemeneti kompetenciák: - 
 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése 


Szakmai elöképzettség: - 


Elöírt gyakorlat: - 


Elérhetö kreditek mennyisége: - 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges RÉSZ-


SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Esztergályos 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 
 


Bemeneti kompetenciák: - 
 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése 


Szakmai elöképzettség: - 


Elöírt gyakorlat: - 


Elérhetö kreditek mennyisége: - 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
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3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): - 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fogazó 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 


Bemeneti kompetenciák: - 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése 


Szakmai elöképzettség: - 


Elöírt gyakorlat: - 


Elérhetö kreditek mennyisége: - 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idötartama 
Szakképzési évfolyamok száma: 0,5 
Óraszám: 500 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): - 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Főrészipari szerszámélezı 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 


Bemeneti kompetenciák: - 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése 


Szakmai elöképzettség: - 


Elöírt gyakorlat: - 


Elérhetö kreditek mennyisége: - 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
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2. A képzés maximális idötartama 
Szakképzési évfolyamok száma: 0,5 
Óraszám: 500 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): - 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Köszörős 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 


Bemeneti kompetenciák: - 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése 


Szakmai elöképzettség: - 


Elöírt gyakorlat: - 


Elérhetö kreditek mennyisége: - 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idötartama 
Szakképzési évfolyamok száma: 1 
Óraszám: 1000 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): - 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Marós 


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 


Bemeneti kompetenciák: - 


Iskolai elöképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése 


Szakmai elöképzettség: - 


Elöírt gyakorlat: - 


Elérhetö kreditek mennyisége: - 


Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
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Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 


2. A képzés maximális idıtartama 
Szakképzési évfolyamok száma: 1,5 
Óraszám: 1500 


3. Elmélet aránya: 30% 


4. Gyakorlat aránya: 70% 


5. Szakmai alapképzés idıtartama (fogyatékkal élık esetében, iskolai rendszerben): - 


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
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III. 
MUNKATERÜLET 


1. A szakképesítéssel legjellemzöbben betölthetö munkakör, foglalkozás 


A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 


7423 Forgácsoló  


2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzö leírása 


Méréseket, vizsgálatokat végez. 
Alkatrészt gyárt, alakít, javít. 
Esztergálási munkákat végez. 
Marási munkákat végez. 
Fúrási munkát végez. 
Köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végez. 
Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez. 
Gyalulási, vésési munkákat végez. 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat. 
Vállalkozási adminisztrációt végez. 


3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések 


 A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
 azonosító száma megnevezése 


31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló 
54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus 
33 521 07 0000 00 00 Szerszámkészítö 
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IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 


A szakmai követelménymodulok felsorolása 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat. 
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában. 
Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl. 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki. 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyüjtés szabályait. 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat. 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


A Környezetvédelmi ismeretek 
A Tüzvédelmi ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A Tüzoltó berendezések, eszközök 
A Tüzkár bejelentése 
A Elsösegélynyújtási ismeretek 
C Munkavégzés szabályai 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Információforrások kezelése 
2 Íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsösegélynyújtás 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 
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Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Rendszerezö képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez. 
Ellenöriz felületi érdességet. 
Mér idomszerrel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö 
felhasználási területeik 


C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai 


B Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyüfém ötvözetek 
C Szabványos színesfém ötvözetek 
C Anyagvizsgálatok 
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
A Mechanikai hosszmérések 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4 Müszaki táblázatok kezelése 
3 Roncsolásos anyagvizsgálatok 
3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
3 Technológiai vizsgálatok 
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5 Gépipari mérOeszközök használata 
4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
4 Mérési jegyzOkönyv készítése 


Személyes kompetenciák: 
Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
FelelOsségtudat 
Pontosság 
Önállóság 
Precizitás 
Megbízhatóság 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
EmlékezOképesség (ismeretmegOrzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Kritikus gondolkodás 
RendszerezO képesség 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
(milhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerilbb hidraulikus és pneumatikus, villamos 
kapcsolási rajz, darabjegyzék, milszaki leírás, gépkönyv stb.). 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, milszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok). 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó 
dokumentációt (technológiai elOírások, milveletterv, milveleti utasítás, milszaki leírás, 
gépkönyv stb.). 
ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, személyi védOfelszereléseket. 
Egyszeril  gépészeti milszaki rajzokat készít. 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.). 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel. 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket. 
ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján. 
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Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés). 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.). 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés). 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet 
készít. 
Közremüködik minöségbiztosítási feladatok megvalósításában. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások (müveleti, szerelési terv) értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata 
C Mérési utasítás 
B Mértékegységek 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyüfémötvözetek 
C Szabványos színesfémötvözetek 
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
B Hosszméretek mérése és ellenörzése 
B Szögek mérése és ellenörzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
B Elörajzolás 
C Reszelés, fürészelés, köszörülés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
B Gépi forgácsolás szerszámai 


Gépi forgácsoló alapeljárások gépei 
A esztergálás 
A fúrás, furatmegmunkálás 
B marás 
B gyalulás, vésés 
B köszörülés 
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
B Szabványhasználati ismeretek 
B Minöségbiztosítási alapismeretek 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Információforrások kezelése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Szabadkézi vázlatkészítés 
2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Müszaki táblázatok kezelése 
5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése 
5 Egyszerü alkatrészek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési terv készítése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Gépipari méröeszközök használata 
3 Egyéb méröeszközök használata 


Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Térlátás 
Szabálykövetö 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerezö képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezés 
Absztrakt gondolkodás 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0264-06 Gépi forgácsoló feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
Ellenörzi a gép védörendszerét. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab-befogó készüléket a gépen. 
Ellenörzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 
Befogja a nyers munkadarabot. 
Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási papramétereket. 
Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. 
Külsö és belsö hengeres felületet esztergál. 
Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével. 
Síkot esztergál. 
Külsö és belsö kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Menetet vág. 
Alakos felületet esztergál, másol. 
Síktárcsa munkát végez. 
Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén. 
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. 
Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. 
Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. 
Egyszerii megmunkáló programot készít. 
Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. 
Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. 
Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz. 
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli 
rendszeren keresztül. 
Felveszi a munkadarab nullpontját. 
Grafikusan ellenörzi a megmunkáló programot. 
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 
Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot. 
Rögzíti az elögyártmányt a készülékben, és meggyözödik a tájolás és a rögzítés 
megfelelöségéröl. 
Legyártja az elsö munkadarabot. 
Ellenörzi, illetve ellenörizteti az elsö darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit. 
Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullponttárolók adatait. 
Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. 
Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). 
CNC -gépet kezel. 
Fúrási miiveletet végez fúrógépen. 
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Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. 
Felszereli a szükséges fúrósablont. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a fúrásokat. 
Gépi darabolást végez. 
Ellenörzi a nyersanyag minöségét. 
Befogja a darabolandó nyersanyagot. 
Levágja a kívánt méretü munkadarabot. 
Szükség szerint éleket sorjáz. 
Méretet, darabszámot ellenöriz. 
Elvégzi az elöírt munkadarabjelöléseket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
Marási alapmüveleteket végez. 
Síkot mar. 
Lépcsös felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). 
Befogja az elökészített munkadarabot. 
Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. 
Síkot köszörül. 
Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez. 
Csúcsnélküli köszörülést végez. 
Alakos felületet köszörül. 
Szerszámélezést végez. 
Finomfelületi megmunkálásokat végez. 
Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. 
Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 
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D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 
B Szerszámgépek felépítése 
B Kötögépelemek, kötések 
B Tengelyek, csapágyazások 
C Tengelykapcsolók 
D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D Rugók 
C Csövek, csöszerelvények 
D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C Bütykös és karos mechanizmusok 
D Szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
B Gyártástechnológiai ismeretek 
C Kézi anyagalakítási gyakorlatok 
A Esztergályozási gyakorlatok 
A Marási gyakorlatok 
A Gyalulás és vésési gyakorlatok 
A Fúrási gyakorlatok 
A Köszörülési gyakorlatok 
A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok 
C Egyéb forgácsolási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Müvelettervezési ismeret 
B Villamos érintésvédemi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Szerszámgépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Intenzív munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
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Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0265-06 Esztergályos feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, személyi védOfelszereléseket. 
EllenOrzi a kenési rendszert. 
EllenOrzi a gépi mérOrendszert. 
EllenOrzi a gép védOrendszerét. 
EllenOrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen. 
Befogja a nyers munkadarabot. 
Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. 
KülsO és belsO hengeres felületet esztergál. 
Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével. 
Síkot esztergál. 
KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Menetet vág. 
Alakos felületet esztergál, másol. 
Síktárcsa munkát végez. 
Szerszámélezést végez. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
A Mechanikai hosszmérések 
C Mérés optikai mérOeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
B Felületi érdesség mérése 
A Alakhiiség és helyzetpontosság ellenOrzése 
C MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minOségirányítási kézikönyv tartalma, fO fejezetei 
C MinOségtanúsítás a gyártási folyamatokban 
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B Szerszámgépek felépítése 
B Kötögépelemek, kötések 
B Tengelyek, csapágyazások 
C Tengelykapcsolók 
D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D Rugók 
C Csövek, csöszerelvények 
D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C Bütykös és karos mechanizmusok 
D Szivattyúk 
A Esztergagépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
A Esztergályozási módok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
B Villamos érintésvédemi ismeretek 
C Elsösegélynyújtási ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Esztergagépek kezelése 
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5 Forgácsolási adatok megválasztása 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0057-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö I. az esztergályosok számára 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
CNC- gépet kezel. 
Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén. 
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. 
Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. 
Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. 
Egyszerü megmunkáló programot készít. 
Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. 
Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. 
Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz. 
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli 
rendszeren keresztül. 
Felveszi a munkadarab nullpontját. 
Grafikusan ellenörzi a megmunkáló programot. 
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 
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Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot. 
Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés 
megfelelOségérOl. 
Legyártja az elsO munkadarabot. 
EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettfi réseit. 
Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait. 
Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. 
Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). 
Fúrási mfiveletet végez fúrógépen. 
Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. 
Felszereli a szükséges fúrósablont. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a fúrásokat. 
Gépi darabolást végez. 
EllenOrzi a nyersanyag minOségét. 
Befogja a darabolandó nyersanyagot. 
Levágja a kívánt méretfi munkadarabot. 
Szükség szerint éleket sorjáz. 
Méretet, darabszámot ellenOriz. 
Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
Marási alapmfiveleteket végez. 
Síkot mar. 
LépcsOs felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). 
Befogja az elOkészített munkadarabot. 
Kiválasztja a szükséges köszörfikorongot. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. 
Síkot köszörül. 
Hengerköszörülést (külsO, belsO) végez. 
Csúcsnélküli köszörülést végez. 
Alakos felületet köszörül. 
Szerszámélezést végez. 
Finomfelületi megmunkálásokat végez. 
Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. 
Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésOkéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Vésési, gyalulási alapmfiveleteket végez. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai C 
A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
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A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 
D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 


Szerszámgépek felépítése 
B kötögépelemek, kötések 
B tengelyek, csapágyazások 
C tengelykapcsolók 
D fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D rugók 
C csövek, csöszerelvények 
D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C bütykös és karos mechanizmusok 
D szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyafajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 


Gyártástechnológiai ismeret 
C kézi anyagalakítási gyakorlatok 
A marási gyakorlatok 
A gyalulás és vésési gyakorlatok 
A fúrási gyakorlatok 
A köszörülési gyakorlatok 
A CNC- gépkezelési és alapszintü programozási gyakorlatok 
C egyéb forgácsolási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
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C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Tervezési ismeret 
B Villamos érintésvédelmi ismeret 
B Hulladékkezelési ismeret 
C Hulladékgazdálkodási ismeret 
A Munkabiztonsági ismeret 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Szerszámgépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 







 


 145 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0267-06 Fogazó feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Ellenörzi a munkafeltételeket. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
Ellenörzi a gép védörendszerét. 
Ellenörzi a félkészgyártmány méreteit. 
Kiválasztja a mérö- és ellenörzö eszközöket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
Osztófejes munkát végez. 
Befogja az elökészített munkadarabot. 
Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Finomfelületi megmunkálásokat végez. 
Kiválasztja a szükséges gyalu, illetve vésökéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
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C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 
B Szerszámgépek felépítése 
B Kötögépelemek, kötések 
B Tengelyek, csapágyazások 
C Tengelykapcsolók 
D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D Rugók 
C Csövek, csöszerelvények 
D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C Bütykös és karos mechanizmusok 
D Szivattyúk 
A Marógépek 
C Fogazógépek 
C Köszörügépek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
B Gyártástechnológiai ismeretek 
A Marási gyakorlatok 
A Gyalulás és vésési gyakorlatok 
A Köszörülési gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
B Villamos érintésvédelmi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
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5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Fogazógépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0268-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö II. a fogazók számára 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
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EllenOrzi a gép védOrendszerét. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen. 
Befogja a nyers munkadarabot. 
Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. 
KülsO és belsO hengeres felületet esztergál. 
Síkot esztergál. 
KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Menetet vág. 
Alakos felületet esztergál, másol. 
Síktárcsa munkát végez. 
CNC- gépet kezel. 
Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsO szerszámbemérOgép esetén. 
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. 
BelsO szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. 
Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. 
Egyszerii megmunkáló programot készít. 
Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. 
Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. 
Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz. 
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrOl vagy számítógépes adatátviteli 
rendszeren keresztül. 
Felveszi a munkadarab nullpontját. 
Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot. 
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 
Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot. 
Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés 
megfelelOségérOl. 
Legyártja az elsO munkadarabot. 
EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit. 
Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait. 
Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. 
Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). 
Fúrási miiveletet végez fúrógépen. 
Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. 
Felszereli a szükséges fúrósablont. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a fúrásokat. 
Gépi darabolást végez. 
EllenOrzi a nyersanyag minOségét. 
Befogja a darabolandó nyersanyagot. 
Levágja a kívánt méretii munkadarabot. 
Szükség szerint éleket sorjáz. 
Méretet, darabszámot ellenOriz. 
Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
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Marási alapmüveleteket végez. 
Síkot mar. 
Lépcsös felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). 
Befogja az elökészített munkadarabot. 
Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. 
Síkot köszörül. 
Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez. 
Csúcsnélküli köszörülést végez. 
Alakos felületet köszörül. 
Szerszámélezést végez. 
Finomfelületi megmunkálásokat végez. 
Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. 
Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 
D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 


Szerszámgépek felépítése 
B kötögépelemek, kötések 
B tengelyek, csapágyazások 
C tengelykapcsolók 
D fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
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D rugók 
C csövek, csöszerelvények 
D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C bütykös és karos mechanizmusok 
D szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 


Gyártástechnológiai ismeret 
C kézi anyagalakítási gyakorlatok 
A esztergályozási gyakorlatok 
A marási gyakorlatok 
A gyalulás és vésési gyakorlatok 
A fúrási gyakorlatok 
A köszörülési gyakorlatok 
A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok 
C egyéb forgácsolási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Müvelettervezési ismeret 
B Villamos érintésvédelmi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
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5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Szerszámgépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0269-06 Fürészipari szerszámélezö feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Ellenörzi a munkafeltételeket. 
Közremüködik minöségbiztosítási feladatok megvalósításában. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
Ellenörzi a gép védörendszerét. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 
Kiválasztja a mérö- és ellenörzö eszközöket. 
Befogja az elökészített munkadarabot. 







 


 152 


Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Szerszámélezést végez. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 
A Szerszámélezö gépek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
B Gyártástechnológiai ismeret 
A Köszörülési gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
B Villamos érintésvédelmi ismeret 
B Hulladékkezelési ismeret 
C Hulladékgazdálkodási ismeret 
A Munkabiztonsági ismeret 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
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5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0270-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö III. a fii részipari szerszámélezök számára 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
Ellenörzi a gép védörendszerét. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen. 
Befogja a nyers munkadarabot. 
Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. 
Külsö és belsö hengeres felületet esztergál. 
Síkot esztergál. 
Külsö és belsö kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Menetet vág. 
Alakos felületet esztergál, másol. 
Síktárcsa munkát végez. 
CNC- gépet kezel. 
Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén. 
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. 
Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. 
Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. 
Egyszerii megmunkáló programot készít. 
Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. 
Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. 
Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz. 
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli 
rendszeren keresztül. 
Felveszi a munkadarab nullpontját. 
Grafikusan ellenörzi a megmunkáló programot. 
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 
Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot. 
Rögzíti az elögyártmányt a készülékben, és meggyözödik a tájolás és a rögzítés 
megfelelöségéröl. 
Legyártja az elsö munkadarabot. 
Ellenörzi, illetve ellenörizteti az elsö darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit. 
Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpon-tárolók adatait. 
Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. 
Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). 
Fúrási miiveletet végez fúrógépen. 
Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. 
Felszereli a szükséges fúrósablont. 
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Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a fúrásokat. 
Gépi darabolást végez. 
Ellenörzi a nyersanyag minöségét. 
Befogja a darabolandó nyersanyagot. 
Levágja a kívánt méretü munkadarabot. 
Szükség szerint éleket sorjáz. 
Méretet, darabszámot ellenöriz. 
Elvégzi az elöírt munkadarabjelöléseket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
Marási alapmüveleteket végez. 
Síkot mar. 
Lépcsös felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). 
Befogja az elökészített munkadarabot. 
Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. 
Síkot köszörül. 
Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez. 
Csúcsnélküli köszörülést végez. 
Alakos felületet köszörül. 
Szerszámélezést végez. 
Finomfelületi megmunkálásokat végez. 
Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. 
Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 
D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
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C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 
A Szerszámgépek felépítése 
B Kötögépelemek, kötések 
B Tengelyek, csapágyazások 
C Tengelykapcsolók 
D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D Rugók 
C Csövek, csöszerelvények 
D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C Bütykös és karos mechanizmusok 
D Szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
B Gyártástechnológiai ismeret 
C Kézi anyagalakítási gyakorlatok 
A Esztergályozási gyakorlatok 
A Marási gyakorlatok 
A Gyalulás és vésési gyakorlatok 
A Fúrási gyakorlatok 
A Köszörülési gyakorlatok 
A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok 
C Egyéb forgácsolási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Müvelettervezési ismeret 
B Villamos érintésvédemi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Szerszámgépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság 
Önállóság 
Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0271-06 Köszörii s feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
EllenOrzi a munkafeltételeket. 
EllenOrzi a kenési rendszert. 
EllenOrzi a gépi mérOrendszert. 
EllenOrzi a gép védOrendszerét. 
Kiválasztja a mérO- és ellenOrzO eszközöket. 
Befogja az elOkészített munkadarabot. 
Kiválasztja a szükséges köszöriikorongot. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. 
Síkot köszörül. 
Hengerköszörülést (külsO, belsO) végez. 
Csúcsnélküli köszörülést végez. 
Alakos felületet köszörül. 
Szerszámélezést végez. 
Finomfelületi megmunkálásokat végez. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai mérOeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhiiség és helyzetpontosság ellenOrzése 
C MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minOségirányítási kézikönyv tartalma, fO fejezetei 
C MinOségtanúsítás a gyártási folyamatokban 
B Szerszámgépek felépítése 
A Palástköszörii k 
A Csúcsnélküli köszörii k 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
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C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
B Gyártástechnológiai ismeret 
A Köszörülési gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
B Villamos érintésvédelmi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Köszörü szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Köszörügépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
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Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0272-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö IV. a köszöriisök számára 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
Ellenörzi a gép védörendszerét. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab-befogó készüléket a gépen. 
Befogja a nyers munkadarabot. 
Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. 
Külsö és belsö hengeres felületet esztergál. 
Síkot esztergál. 
Külsö és belsö kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Menetet vág. 
Alakos felületet esztergál, másol. 
Síktárcsa munkát végez. 
CNC- gépet kezel. 
Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén. 
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. 
Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. 
Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. 
Egyszerii megmunkáló programot készít. 
Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. 
Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. 
Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz. 
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli 
rendszeren keresztül. 
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Felveszi a munkadarab nullpontját. 
Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot. 
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 
Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot. 
Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés 
megfelelOségérOl. 
Legyártja az elsO munkadarabot. 
EllenOrzi, illetve ellenOrizeti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettfiréseit. 
Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait. 
Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. 
Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). 
Fúrási mfiveletet végez fúrógépen. 
Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. 
Felszereli a szükséges fúrósablont. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a fúrásokat. 
Gépi darabolást végez. 
EllenOrzi a nyersanyag minOségét. 
Befogja a darabolandó nyersanyagot. 
Levágja a kívánt méretfi munkadarabot. 
Szükség szerint éleket sorjáz. 
Méretet, darabszámot ellenOriz. 
Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
Marási alapmfiveleteket végez. 
Síkot mar. 
LépcsOs felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). 
Befogja az elOkészített munkadarabot. 
Szerszámélezést végez. 
Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. 
Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésOkéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Vésési, gyalulási alapmfiveleteket végez. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
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A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 
D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 


Szerszámgépek felépítése 
B kötögépelemek, kötések 
B tengelyek, csapágyazások 
C tengelykapcsolók 
D fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D rugók 
C csövek, csöszerelvények 
D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C bütykös és karos mechanizmusok 
D szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 


Gyártástechnológiai ismeret 
C kézi anyagalakítási gyakorlatok 
A esztergályozási gyakorlatok 
A marási gyakorlatok 
A gyalulás és vésési gyakorlatok 
A fúrási gyakorlatok 
A köszörülési gyakorlatok 
A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok 
C egyéb forgácsolási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Müvelettervezési ismeret 
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B Villamos érintésvédelmi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Szerszámgépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 







 


 164 


Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0273-06 Marós feladatok 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. 
Ellenörzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit. 
Ellenörzi a munkafeltételeket. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
Ellenörzi a gép védörendszerét. 
Kiválasztja a mérö- és ellenörzö eszközöket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
Marási alapmüveleteket végez. 
Síkot mar. 
Lépcsös felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). 
Szükség szerint éleket sorjáz. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 
D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
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A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 


Szerszámgépek felépítése 
B kötögépelemek, kötések 
B tengelyek, csapágyazások 
C tengelykapcsolók 
D fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D rugók 
C csövek, csöszerelvények 
D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C bütykös és karos mechanizmusok 
D szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 
B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
B Gyártástechnológiai ismeret 
C Kézi anyagalakítási gyakorlatok 
A Marási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Müvelettervezési ismeret 
B Villamos érintésvédelmi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
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5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Marószerszámok kiválasztása 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Marógépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 


Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 
0274-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö V. a marósok számára 


A szakmai követelménymodul tartalma 


Feladatprofil 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. 
Ellenörzi a kenési rendszert. 
Ellenörzi a gépi mérörendszert. 
Ellenörzi a gép védörendszerét. 
Elvégzi a gépápolási feladatokat. 
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Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen. 
Befogja a nyers munkadarabot. 
Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. 
KülsO és belsO hengeres felületet esztergál. 
Síkot esztergál. 
KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt. 
Menetet vág. 
Alakos felületet esztergál, másol. 
Síktárcsa munkát végez. 
CNC- gépet kezel. 
Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsO szerszámbemérOgép esetén. 
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. 
BelsO szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. 
Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. 
Egyszerii megmunkáló programot készít. 
Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. 
Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. 
Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz. 
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrOl vagy számítógépes adatátviteli 
rendszeren keresztül. 
Felveszi a munkadarab nullpontját. 
Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot. 
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. 
Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot. 
Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés 
megfelelOségérOl. 
Legyártja az elsO munkadarabot. 
EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit. 
Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció-tárak, nullpont-tárolók adatait. 
Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. 
Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). 
Fúrási miiveletet végez fúrógépen. 
Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. 
Felszereli a szükséges fúrósablont. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a fúrásokat. 
Gépi darabolást végez. 
EllenOrzi a nyersanyag minOségét. 
Befogja a darabolandó nyersanyagot. 
Levágja a kívánt méretii munkadarabot. 
Szükség szerint éleket sorjáz. 
Méretet, darabszámot ellenOriz. 
Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket. 
Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Elvégzi a marást megadott pontossággal. 
Marási alapmiiveleteket végez. 
Síkot mar. 
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Lépcsös felületet csoportmaróval mar. 
Hornyot mar. 
Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). 
Befogja az elökészített munkadarabot. 
Szerszámélezést végez. 
Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. 
Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket. 
Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. 
Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez. 


Tulajdonságprofil 


Szakmai kompetenciák 


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai 
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai 
A A géprajzi szabványok használatának szabályai 
C A gépkönyv tartalma és felépítése 
B A géphasználati (kezelési) utasítás 
A A gyártási (technológiai) leírás 
B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) 
A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete 
D Pneumatikus rajzjelek, jelképek 
D Hidraulikus rajzjelek, jelképek 
D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete 
D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 
A Mechanikai hosszmérések eszközei 
C Mérés optikai méröeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 
C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb. 
D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei 
C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban 


Szerszámgépek felépítése 
B kötögépelemek, kötések 
B tengelyek, csapágyazások 
C tengelykapcsolók 
D fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók 
D rugók 
C csövek, csöszerelvények 
D súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások 
C bütykös és karos mechanizmusok 
D Szivattyúk 
A Szerszámgépek 
C Szállító- és anyagmozgató gépek 
C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek 


B Anyagfajták, anyagszabványok 
D Metallográfiai ismeretek 
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C Hökezelési ismeretek 
B Fémes ötvözetek 
B Gyártástechnológiai ismeret 
C Kézi anyagalakítási gyakorlatok 
A Esztergályozási gyakorlatok 
A Marási gyakorlatok 
A Gyalulás és vésési gyakorlatok 
A Fúrási gyakorlatok 
A Köszörülési gyakorlatok 
A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok 
C Egyéb forgácsolási gyakorlatok 
B Hütö- és kenöanyag ismeretek 
A Szerszámismeret (élszögek) 
A Szerszámbefogók 
A Munkadarabbefogók 
A Forgácsoló mozgások 
A Technológiai adatok megválasztási szempontjai 
C Szerelöszerszámok ismerete 
C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete 
B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek 
D Szerelési, hibaelhárítási ismeret 
C Müvelettervezési ismeret 
B Villamos érintésvédemi ismeretek 
B Hulladékkezelési ismeretek 
C Hulladékgazdálkodási ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 


A szint megjelölésével a szakmai készségek: 


3 Olvasott szöveg megértése 
3 Hallott szöveg megértése 
3 Beszédkészség 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Kötések jelképeinek értelmezése 
5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 
5 Gépi forgácsoló szerszámok 
4 Kézi forgácsoló szerszámok 
4 Szerelési szerszámok 
5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek 
5 Szerszámgépek kezelése 
5 Forgácsolási adatok megválasztása 5 
Munkavédelmi jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
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Személyes kompetenciák: 
Látás 
Térlátás 
Állóképesség 
Hallás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Felelösségtudat 
Pontosság Önállóság Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 
Térérzékelés 


Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezéső szakképesítés 
szakmai követelménymodulj ainak 


azonosítój a megnevezése 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0264-06 Gépi forgácsoló feladatok  


A 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezéső rész-szakképesítés 
szakmai követelménymodulj ainak 


azonosítój a megnevezése 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0265-06 Esztergályos feladatok 
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A 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésfi  rész-szakképesítés szakmai 


követelménymodulj ainak 
azonosítój a megnevezése 


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0267-06 Fogazó feladatok  


A 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú, Ffirészipari szerszámélezö megnevezésfi  rész- 
szakképesítés szakmai követelménymodulj ainak 


azonosítój a megnevezése 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0269-06 Fürészipari szerszámélezö feladatok  


A 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú, Köszörfis megnevezésfi  rész-szakképesítés szakmai 
követelménymodulj ainak 


azonosítój a megnevezése 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0271-06 Köszörüs feladatok  


A 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú, Marós megnevezésfi  rész-szakképesítés szakmai 
követelménymodulj ainak 


azonosítój a megnevezése 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0273-06 Marós feladatok 
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V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 


1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei 


Iskolai rendszerő szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképzö évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány 


Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga 
A képzési programban elöírt gyakorlat teljesítéséröl szóló igazolás 


2. A szakmai vizsga részei 


1. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 30% 
2. feladat 70% 


2. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Anyagvizsgálati mérések 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 60 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 60 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 30% 


2. feladat 70% 


3. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 
Idötartama: 30 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


4. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0264-06 Gépi forgácsoló feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 360 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Egyszerü megmunkáló program készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 
Idötartama: 60 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Gépi forgácsolás (szerszámai, gépei, eszközei, technológiája) 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20% 
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5. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0265-06 Esztergályos feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex alkatrészgyártás esztergálással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 300 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Esztergálás technológiája, gépei, szerszámai 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


6. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0057-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö I. az esztergályosok számára 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Egyszerü megmunkáló program készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 
Idötartama: 60 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Gépi forgácsolás 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20% 
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7. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0267-06 Fogazó feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Profilozó és lefejtö fogmaró és foggyalugépek beállítása 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Fogazási alapismeretek, technológiák, gépek, szerszámok 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


8. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0268-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö II. a fogazók számára 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Gépi forgácsolás 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Egyszerü megmunkáló program készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 
Idötartama: 60 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20% 
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9. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0269-06 Fürészipari szerszámélezö feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Szerszámélezés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 120 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Fürészipari szerszámok 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


10. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0270-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö III. a fürészipari szerszámélezök számára 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Gépi forgácsolás 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


11. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0271-06 Köszörüs feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Hengeres, sík és alakos felületek köszörülése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
A köszörülés technológiája, gépei, szerszámai 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


12. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0272-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö IV. a köszörüsök számára 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Gépi forgácsolás 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


13. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0273-06 Marós feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex marási feladat 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 300 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
A marás technológiája, gépei, szerszámai 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 
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14. vizsgarész 


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0274-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö V. a marósok számára 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Gépi forgácsolás 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: szóbeli 
Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 25 
3. vizsgarész: 25 
4. vizsgarész: 40 


A 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezésü rész-szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 25 
3. vizsgarész: 25 


5. vizsgarész: 40 


A 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésü rész-szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 25 
3. vizsgarész: 25 


7. vizsgarész: 40 


A 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú, Fürészipari szerszámélezö megnevezésü rész-
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 25 
3. vizsgarész: 25 


9. vizsgarész: 40 
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A 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú, Köszörüs megnevezésü rész-szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 25 
3. vizsgarész: 25 
11. vizsgarész: 40 


A 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú, Marós megnevezésü rész-szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 25 
3. vizsgarész: 25 
13. vizsgarész: 40 


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 
31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik 


6. vizsgarész: 100 


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 
31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik 


8. vizsgarész: 100 


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarész, és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 
31 03 azonosító számú, Fürészipari szerszámélezö megnevezésü rész-szakképesítéssel 
rendelkezik 


10. vizsgarész: 100 


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 
31 04 azonosító számú, Köszörüs megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik 


12. vizsgarész: 100 


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 
31 05 azonosító számú, Marós megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik 


14. vizsgarész: 100 


4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 


5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai 
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VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 


A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 


      


daraboló-, eszterga-, marógépek X X    X 
fúró-, vésö-, gyalugépek X X X   X 
köszörü-, finomfelület megmunkáló gépek X    X  
speciális megmunkáló gépek, célgépek X  X X X X 
számítógép vezérlésü forgácsológépek X X X X X X 
befogó-, menesztö készülékek X X X X X X 
speciális profil megmunkáló készülékek X  X X X X 
daraboló szerszámok X X    X 
esztergakések X X    X 
fúrók, dörzsárak X X    X 
menetfúrók, menetmetszök X X    X 
palást-, homlok-, tárcsamarók X     X 
lefejtömarók   X    
köszörükorongok X   X X  
hónoló szerszámok X X   X  
gyalu-, vésökések X      
fogazó szerszámok   X    
kézi szerszámok (pl.: sorjázó szerszámok, szerelöeszközök) X X X X X X 
mérö eszközök X X X X X X 
idomszerek (kaliberek) X X X X X X 
digitális méröeszközök X X X X X X 
jelölö eszközök X X X X X X 
hütö-, kenöanyagok X X X X X X 
egyéni védöfelszerelések X X X X X X 


 


 


-
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Szakmai tankönyvek listája:  


 
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 


66 kötelezı 
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TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 


        


        


        


TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 







 - 183 - 


 /  


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 102 ajánlott 


 
 








B E S Z Á M O L Ó
A Képviselő-testület 2010. augusztus havi ülésére


(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
kötelezővé teszi a helyi önkormányzatok részére, hogy évente átfogó értékelést 


készítsenek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról)


I. A  települési  önkormányzat  jegyzőjének  hatáskörébe  tartozó 
gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások.


II. Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai


III. A  Gyermekjóléti  és  Családsegítő  Szolgálat  működése  és  az  általa 
nyújtott szolgáltatások


A beszámoló a Városi Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal, valamint 
Szeghalom  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézmény  Szeghalmi 
Tagintézményének közös beszámolója.


Szeghalom, 2010. július 15.







I. Települési  önkormányzat  jegyzőjének  hatáskörébe  tartozó 
gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások.


 
A Szociális Iroda és Gyámhivatal dolgozói létszámát figyelembe véve, a Szociális Irodán 4 fő 
köztisztviselő, a Gyámhivatalban 3 fő köztisztviselő dolgozik.
Az Iroda vezetője: Kerekes Lászlóné


A végzettségüket tekintve:
• Szociális Iroda  : 1 fő szakirányú felsőfokú végzettségű 
                              3 fő középfokú végzettségű, 


• Gyámhivatal:       2 fő szakirányú felsőfokú végzettségű 
                               1 fő középfokú végzettségű. 


• Tárgyi feltételek  : minden ügyintéző rendelkezik számítógéppel, a szociális osztályon van 
egy kis  teljesítményű  nyomtató.  A szociális  irodán  van egy olyan  iroda  van,  ahol  két 
ügyintéző dolgozik egy irodában, a gyámhivatalban minden ügyintézőnek külön irodája 
van.


Szeghalom város lakosságának száma 2009.12.31 napján: 9.660 fő.
Ebből, a kiskorúak száma:1.990 fő.
0-6   éves = 573 fő
7-14 éves = 791 fő
15-18 éves=626 fő


A  gyermekvédelem  fogalmára  számos  meghatározás  ismert  és  elfogadott.  A  gyermek 
védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból 
kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.


Tágabb és szűkebb értelemben is megközelíthető.
Tágabb értelemben gyermek és ifjúságvédelem alatt értendő minden olyan tevékenység, amit 
a gyermek érdekében a család, az óvoda, az iskola, a társadalom bármely intézménye tesz.
Ebben a megközelítésben a gyermekvédelem a szociálpolitika egyik részterülete.


Szűkebb értelemben a gyermekvédelem azt az állami feladatot jelenti,  amely a különleges 
védelemre szoruló gyerekek érdekeit óvja hatósági eszközökkel. 
Az állam (és az önkormányzat)  különleges védelmét olyan anyagi, környezeti,  magatartási, 
vagy egészségügyi  okból  fakadó veszélyeztetettség  alapozza  meg,  amely  a  gyermek  testi, 
értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.


A gyermekvédelmi törvény célja, hogy:


Az állam,  az  önkormányzatok,  valamint  a  gyermekek védelmét  ellátó  természetes  és  jogi 
személyek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel


- segítsék a gyermekek jogainak védelmét, érdekeinek érvényesítését,
- elősegítsék a szülői kötelezettségek teljesítését – ha ez nem lehetséges – a hiányzó 


szülői gondoskodás pótlását,
- gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről illetve annak 


megszüntetéséről,
- segítsék  a  gyermekvédelmi  rendszerből  kikerült  fiatal  felnőttek  (18-24  év) 


társadalmi beilleszkedését







Mindezek érdekében a törvény meghatározza:
- a gyermekek alapvető jogait és kötelességeit, a jogok védelmét,
- a gyermekek védelmének rendszerét (ellátásokat és a hatósági intézkedéseket)
- a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szerveket, valamint
- a gyámügyi igazgatás szervezetét és feladatait.


A gyermekvédelem rendszere


A gyermekvédelem legfőbb pillérei:
- alapellátások
- szakellátások
- hatósági intézkedések


Az alapellátás célja, hogy a gyermek testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését, jólétét, és családban 
történő nevelését elősegítse. 
Az  alapellátás  pénzbeli,  természetbeni,  illetve  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátás 
formájában  valósulhat  meg.  Az  alapellátások  biztosítása  a  települési  önkormányzat  által 
ellátandó feladat.
A szakellátás  célja,  elsősorban a  családjából  bármely  okból  kikerült  gyermek  helyettesítő 
védelmének biztosítása.  A szakellátások mindig személyes gondoskodást nyújtó ellátások. A 
szakellátások biztosítása a megyei/fővárosi önkormányzatok kötelező feladata. 
A  gyermekvédelmi  gondoskodás  körébe  tartozó  hatósági  intézkedéseket hoz  a  települési 
önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal. 


A települési önkormányzat jegyzőjének feladatköréből származó adatok
                         A jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat az irodavezető látja el.


 
Pénzbeli ellátások


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők


Jogosultsági feltétel: 
- családban élők esetében a jövedelem a nyugdíj minimum 130%-a = 37.050,-Ft/fő és   
  vagyonnal nem rendelkezhet
- gyermekét egyedül nevelő, tart.beteg, nagykorú esetén     140%-a = 39.900,-Ft/fő
  és vagyonnal nem rendelkezhet.)


Egyszeri pénzellátás:
(2009. július és november hónapban, 2010. júliusban)


Év                    forint Gyermek (fiatalfelnőtt)
2009.  júliusban             3.891.800    671 fő  (617 kk. + 54  nk.)
2009.  novemberben             4.083.200    704 fő  (640 kk. + 64  nk.)
2010.  júliusban             3.996.200   689 fő  (626 kk. + 63  nk.)







Azok,  akik  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosultak  évente  két  alkalommal 
(július  és  november  hónapban)  gyermekenként  5.800,-Ft  pénzellátásra,  valamint  ingyenes 
tankönyvtámogatásra, étkezési támogatásra jogosultak. A pénzellátás nincs tanulói, hallgatói 
jogviszonyhoz kötve, csak ahhoz, hogy tárgyév július 1-én és november 1-én a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell lenni. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelemre indul, és egy évre állapítható meg. 
Az ismételt megállapításhoz, az ügyfél újabb kérelme szükséges. 
A Szociális  Iroda és a Gyámhivatal  összevonása után az ügyintézés helye,  a Gyámhivatal 
helyisége.


Az  1997.  évi  XXXI.  törvény  20/B.  §  -a  kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatásról  is 
rendelkezik, de településünkön eddig nem volt olyan kérelmező, aki erre jogosult lett volna. 
Feltétele ugyanis az, hogy a bíróság által tartásra kötelezett gyám kérheti gyámoltja részére, 
ha az egyéb feltételeknek is megfelel.


2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek


Év          család          gyermek Összeg (Ft)
2009. évben            47            55   fő         302.000
2010. I. félévben            36            36  fő         182.000


Elutasított kérelem nem volt. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással főként a hirtelen, krízis helyzetbe került családok 
gyermekeit  segítettük,  pl:  kollégiumi  térítési  díjak  pótlására,  étkeztetés  biztosítására, 
táborozás  költségeire,  szakkörön  való  részvételre,  kapcsolattartás  létrehozására,  szemüveg 
kiváltásához, tápszerre, gyógyszerköltségre.


3. Óvodáztatási támogatásban részesültek


Év                     fő                     Ft
2009. június                      2                 40.000
2009. december                      9                 90.000
2010. június                  5  +  18               280.000


2010. június:  
  5 fő kapott 20.000,-Ft támogatást gyermekenként.
18 fő kapott 10.000,-Ft támogatást gyermekenként.


A települési  önkormányzat  jegyzője  annak  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben 
részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének állapíthat meg óvodáztatási 
támogatást, aki a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a 
gyermek a 4-ik életévét betöltötte, és gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járatásáról. 
Rendszeres óvodába járásnak az minősül, ha a gyermek naponta legalább 6 órát az óvodában 
tartózkodik, illetve beíratásától számítva az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma 
együttesen nem haladja meg az óvodai nevelési napok 25%-át. 
Első alkalommal,  ha a  gyermek  beíratása  az  év első felében történt  meg  és  a  rendszeres 
óvodába járása óta eltelt legalább 3 hónap, akkor június hónapban 
ha,  júniusig nem telt el a 3 hónap, akkor december hónapban jogosult a támogatásra.







2009.  évben  gyermekenként  első  alkalommal  húszezer  forint,  ezt  követően  esetenként  és 
gyermekenként tízezer forint a támogatás összege.


     4.             Védelembe vétel


Ha a gyermek veszélyeztetett  és ezt  az alapellátások önkéntes igénybevételével  nem lehet 
megszüntetni,  de  alaposan  feltételezhető,  hogy  segítséggel  a  gyermek  fejlődése  családi 
környezetben mégis biztosítható, a jegyző védelembe veszi.  
A gyermekjóléti szolgálat családgondozójával való együttműködésre a gyermek és a szülő, 
csak védelembe vétel elrendelése esetén kötelezhető!


Védelembe  vétel  esetén  a  gyámhatóság  családgondozót  rendel  ki,  aki  feladatát  egyéni 
gondozási-nevelési  terv  alapján  látja  el.  A  védelembe  vétel  felülvizsgálata  a  határozat 
jogerőre  emelkedését  követő  egy év  múlva  kötelező,  vagy a  szülő,  illetve  családgondozó 
kérelmére bármikor. 
A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. 


Az intézkedés  célja: a  gyermek családban történő nevelkedésének folyamatos  segítése,  az 
ellátásának  megszervezése,  segítése,  a  szülői  nevelés  kontrollja,  a  veszélyeztetettség 
megelőzése, megszüntetése.


A  védelembe  vétel  elrendelésének  oka  változó:  -  szülők alkoholizmusa,  a  gyermek 
elhanyagolása, bántalmazás, szülők egymás közötti agresszivitása, lopás, verekedés,  kábító-
bódító  szerek  használata,  tankötelezettség  megszegése,  csavargás.  Továbbra  is  gyakori  a 
tankötelezettség megszegése. A roma fiatalok körében gyakrabban fordul elő. 
 


Év Család Védelembe  vett 
gyermek


Megszűnt eljárás


2009 évben.            15                    22             15       fő
2010 I. félév              4                8               9       fő


2009.  évben  46  családban  79  veszélyeztetett  kiskorúval  volt  közvetlen  munkakapcsolat. 
Ebből 15 családban 22 kiskorú esetében alkalmazta a védelembe vételt a gyámhatóság. 2009. 
év  folyamán  újként  védelembe  vett  5  család  5gyermeke.  A  korábbi  évekről  áthúzódó 
védelembe vételekből, 8 családban 15 kiskorú esetében lett a védelembe vétel megszüntetve. 


A 15 kiskorúból 3 fő esetében annyira súlyos problémák merültek fel, hogy rajtuk már csak 
úgy  lehetett  segíteni,  hogy  őket  a  családjukból  ki  kellett  emelni  és  átmeneti  nevelésbe 
kerültek.


2009. évben  8 családból 14 fő védelembe vétele szűnt meg.  


A megszűnés oka: (2009)
-   11 fő esetében sikeres gondozás miatt, volt közöttük aki már több éve volt védelembe.
-     3 fő átmeneti nevelésbe került, (a hosszan tartó gondozás sem vezetett eredményre)
-     1 fő nagykorúvá vált.


2010. I. félévében 4 család 8 gyermeke lett új eljárás keretében védelembe véve.
-     1 család 5 gyermeke a szülők helytelen életvitele miatt (alkoholfogyasztás, szülők közötti 
       vita)
-     3 család 3 gyermeke, a kiskorúak kifogásolható magaviselete miatt.







A megszűnés oka: (2010)
- 2 fő átmeneti nevelt lett (többszörös bűnelkövetés, kifogásolható magaviselet)
- 1 fő nagykorúvá vált
- 6 fő felülvizsgálat során sikeres gondozás miatt szűnhetett meg.


5. Szabálysértési ügyek


2009. évben:
-   13 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni tárgyalás tartása 
     mellett.


2010. I. félévben:
-   4 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni


 
Ezekben  az  ügyekben  a  rendőrség  jelzése  után  járt  el  a  gyámhatóság.  (2009-2010 
többségében közúti  közlekedés  kisebb  fokú  megszegése,  lopás,   kábítószernek  minősülő  
anyaggal való visszaélés, engedély nélküli vezetés szerepel az okok között) 


6. Környezettanulmány készítés
- 4 esetben bíróság, ügyészség, társhatóság részére környezettanulmány készült.


      
7. Nyári étkeztetés


Hasonlóan  az  elmúlt  évhez,  az  önkormányzat  ismét  felvállalta  a  szociálisan  rászoruló 
gyermekek nyári ingyenes étkeztetését. 
Ennek  a  támogatásnak  a  célja  az,  hogy  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben 
részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése biztosított legyen.


A  települési  önkormányzat  által  nyári  gyermekétkeztetés  céljára  igénybe  vehető  elvi 
keretösszeget,  valamint  a  megyénkénti  elvi  keretösszeget  a  szociális  és  munkaügyi 
minisztérium állapítja  meg úgy,  hogy a  tárgyévet  megelőző  év július,  valamint  november 
hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők létszámadatából számított 
átlag 23%-át veszi alapul. A napi étkeztetés értéke a 370,-Ft-ot nem haladhatta meg. 


              Év               fő              nap          előirányzat
2009. évben              142             54           2.837.160   
2010. évben              148             54           2.957.040


2009-ben az elvi keretösszeget teljes egészében megigényeltük, így 142 gyermek részére volt 
biztosítva az ingyenes ebéd 54 napon keresztül. 
(2010-ben 148 fő részére lesz biztosított az ingyenes ebéd, szintén 54 napra, vagyis az egész  
nyárra megoldott  az étkezés.)


8.      Halmozottan hátrányos helyzetűek


A jegyző nevében eljáró gyámhatóságnak 2007. január 1-től a településen élő halmozottan 
hátrányos  helyzetű  gyermekek  számáról  iskolai  és  óvodai  bontásban   -szülői  nyilatkozat  
alapján  -  adatot kell szolgáltatnia a KIR (Közoktatási Információs Rendszer) részére május 
hónapban. 
A rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményt  (hh)  igénylő  szülőt,  nyilatkoztatni  kell  arról, 
hogy az általános iskola 8 osztálynál rendelkezik-e magasabb iskolai végzettséggel. Ha sem 
Ő, sem házastársa nem rendelkezik 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel, úgy a szülő 
kérheti, hogy gyermekét minősítsék halmozottan hátrányos helyzetűnek (hhh). A kérelemről 
a gyámhatóság igazolást állít ki.







2009.  év  május  15.  napján  nyilvántartott  adatok  szerint,  a  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők közül összesen 113 fő volt halmozottan hátrányos helyzetű.


9.     Átmeneti gondozás


A gyermekek átmeneti gondozását a dévaványai Gyermekotthon (Dévaványa, Mátyás u. 1.) 
mint fenntartó által létesített Gyermekek Átmeneti Otthona útján oldottuk meg.
A fenntartó és a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a szolgáltató tevékenységre ellátási 
szerződést kötött.
Az ellátási szerződés szerint a szolgáltató tevékenysége:


Gyermekek átmeneti gondozása 12 férőhelyre
(12 fő gyermek, vagy 10 fő gyermek + 2 fő otthontalanná vált felnőtt.


10. működési engedélyek kiadása


A  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatótevékenység  engedélyezéséről,  valamint  a 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  vállalkozói  engedélyről  szóló  320/2009.  (XII.29.) 
Kormányrendelet,  valamint  a  szociális  szolgáltatók  és  intézmények  működésének 
engedélyezéséről  és  ellenőrzéséről  szóló  321/2009.(XII.29.)  Kormányrendelet  alapján 
történik.
A  működést  engedélyező  szerv,  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  és  gyermekek  napközbeni 
ellátása  esetén  a  szolgáltató  székhelye,  illetőleg  telephelye  szerint  illetékes  -  a 
gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-és  hatáskörök  ellátásáról,  valamint  a  gyámhatóság 
szervezetéről  és  illetékességéről  szóló  331/2006.  (XII.23.)  Kormányrendeletben  kijelölt 
-települési önkormányzat jegyzője. 


2009. évben 7 érvényes működési engedély volt kiadva.
-3 bölcsődére, (Vésztő, Körösladány, Füzesgyarmat)
-2 gyermekjóléti szolgálatra, (Körösladány, Okány,)
-1 családsegítő szolgálat és házi segítségnyújtás (Okány)
-1 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 


Működési  engedély  kiadása  során  szükséges  különböző  szakhatóságok  bevonása. 
(Tűzoltóság,  ÁNTSZ,  Építésihatóság,  a  szakmai  program  véleményezése  céljából,  illetve  
ellenőrzéskor a Módszertani Központ)
A  jogszabály  értelmében  a  működési  engedélyt  kiadó  szerv,  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  szolgáltatótevékenység  ellenőrzésére  évente  köteles,  szociális  szolgáltatás 
esetén két évente egyszer.


11. Bűnmegelőzés


Településünkön évek óta oktatók, rendőrök foglalkoznak a D.A.D.A. oktatás keretein belül a 
tanulókkal,  de  felnőttek,  hozzátartozók  részére  is  tartanak  előadásokat.  Az  általános  és 
középiskolában foglalkozások alkalmával ismertetik meg a tanulókkal azokat a módszereket, 
aminek  segítségével  elkerülhető  az  áldozattá  válásuk.  A  fiatalok  különböző  teszteket, 
kérdőíveket  töltenek  ki,  illetve  az  általuk  kiválasztott  témában  előadást  szerveznek.  A 
Szociális  Iroda  már  egy éve  a  Békés  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Bűnügyi  Igazgatóság 
Bűnmegelőzési  Osztályától  rendszeresen  információkat,  hírleveleket  kap,  melyeket 
tartalmától függően juttatunk el az ifjúsághoz, lakossághoz. 
A rendőrség felderítő és megelőzési tevékenysége során –  kiskorúak által, vagy sérelmükre 
elkövetett cselekmények során -  minden esetben írásban értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot a 







további intézkedés megtétele érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig a gyámhatóságot 
értesíti, illetve meghívja az esetmegbeszéléseire. 


Városunkban a gyermekvédelmi gondoskodást is érintően az alábbi civil  szervezetek aktív 
közreműködésére számíthatunk:
1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, - adomány, 
2. Vöröskereszt – adomány.
3. Senshi Kyokushin KaratemGyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület.
Tagjainak létszáma:80 fő (5-50 éves korig)
Az  egyesület  célja,  elsősorban  a  fiatalok  figyelmének  felkeltése,  a  szabadidő  hasznos, 
tartalmas eltöltése, az egészséges életre való nevelés.


12.  Jövőre  vonatkozó  javaslatok,  célok  meghatározása  a  gyermekvédelmi  törvény 
előírásai alapján


Célunk továbbra is, hogy felkutatassunk olyan személyeket, akik alkalmasak helyettes szülői 
feladatra.
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját családjában biztosítja, ez 
az ellátási forma előnyösebb a gyermek vérszerinti családjából való kiemelésénél, abban az 
esetben biztosíthatja a helyettes szülő a gyermek gondozását,  nevelését,  amikor a gondozó 
szülő átmenetileg krízishelyzetbe kerül.


II. Városi Gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok:


A  gyámhivatal  illetékessége  Szeghalom  városán  kívül  Körösladány  város  közigazgatási 
területére is kiterjed. 


A gyámhivatal jogszabályban előírt döntései, intézkedései a gyermekek védelme érdekében:
-    azonnali intézkedést igénylő esetben dönt a gyermek ideiglenes hatályú 


                 elhelyezéséről
- megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
- átmeneti  vagy  tartós  nevelésbe  veszi  a  gyermeket,  és  egyidejűleg  gyámot 


(hivatásos gyámot) rendel,
- dönt a gyermek átmeneti, tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről
- dönt az átmeneti, és tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,
- dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről
- közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban


Pénzbeli támogatással kapcsolatos intézkedései:
- dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról
- gyermektartásdíj megelőlegezéséről.


Családi jogállás rendezése érdekében:
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel
- megállapítja a gyermek családi és utónevét
- hozzájárul –  cselekvőképtelen jogosult esetén – a családi jogállás megállapítására 


irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel.


Élhet per indítási jogával:
-    a gyermek elhelyezése, illetve kiadása érdekében,
-    a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése







-    szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása
-    a gyermek örökbefogadásának felbontása érdekében.
-    cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése
-    számadási kötelezettség megállapítása ügyében.


Feljelentést tesz:
- a gyermek veszélyeztetése, vagy tartás elmulasztása
- a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt


A gyámsággal, és gondnoksággal kapcsolatban:
-     irányítja, felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét
-     felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot,
-     ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, ment fel, megállapítja a munkadíját


Vagyon kezeléssel kapcsolatban:
- dönt  a  gyermek   és  gondnokoltak  készpénzvagyonának  gyámi  fenntartásos 


betétben, vagy folyószámlán történő elhelyezésről, felhasználásáról
- elbírálja  a  rendszeres  és  az  eseti  számadást,  meghatározott  esetekben  a 


végszámadást, 
- közreműködik a hagyatéki eljárásban


A Szociális Iroda és Gyámhivatal összevonása óta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
és az óvodáztatási támogatás ügyintézésének helye a gyámhivatalban történik, így az egyik  
ügyintéző, ezeket a  jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat is ellátja:


- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
 
 - megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,


- nyilatkozatot vesz fel a halmozottan hátrányos helyzet igazolásához


Gyámhivatali  hatáskörben megállapítja  a feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj  
állam általi megelőlegezését
A  vonatkozó  jogszabály  értelmében  a  gyermektartásdíj  megelőlegezésének  akkor 
van  helye,  ha  a  bíróság  a  tartásdíjat  jogerős  határozatában  már  megállapította  és  a 
gyermektartásdíj  összegének behajtása átmenetileg  lehetetlen,  továbbá a gyermeket 
gondozó  szülő  vagy  más  törvényes  képviselő  nem  képes  a  gyermek  részére  a 
szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre 
jutó  havi  átlagjövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének 
kétszeresét.


2009  évben  12  gyermek  részesült  gyermektartásdíj  állam  általi  megelőlegezésben,  a 
kifizetett összeg összesen 1.530.000.- Ft. 
A 11 gyermekből 7 kiskorú szeghalmi , 5 gyermek körösladányi lakos.


A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében


Rendezetlen a kiskorú gyermek családi jogállása,  ha a születési  anyakönyv nem tartalmaz 
bejegyzést az apa vagy anya személyét illetően, vagy egyik szülőre vonatkozóan sincs adat az 
anyakönyvben.







- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, (2009 évben 5 esetben –szeghalmi eset -  
történt apai elismerő nyilatkozat felvétele )


-  hozzájárul  -  cselekvőképtelen  jogosult  esetén  -  a  családi  jogállás  megállapítására  
irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, ( 2009 évben 2 esetben  
történt  eseti  gondnok  kirendelése  apaság  vélelmének  megdöntése  ügyében  történő 
perindításához, mindkét eset körösladányi.)


- a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 41. §-a alapján 
megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt  
apa adatait.  (  2009 évben  1  esetben  került  sor  képzelt  szülő  adatainak  megállapítására,  
szeghalmi eset)


- a vagyonkezeléssel kapcsolatban
Vagyonos kiskorúak ingatlanának,  valamint  gyámhatósági  fenntartásos  betétkönyvben 
elhelyezett ingó vagyonának nyilvántartása gyámhivatalunk hatáskörébe tartozik.


-  dönt  a  gyermekek  készpénzvagyonának  gyámi  fenntartásos  betétben  vagy  fizetési  
számlán  történő  elhelyezéséről,  illetve  az  elhelyezett  pénz  felhasználásáról,  államilag  
garantált  értékpapírba,  biztosítási  kötvénybe  történő  befektetéséről,  letétben  kezeléséről,  
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,


A szeghalmi  gyámhivatalnál  62  kiskorúnak van gyámi  fenntartásos  betétben  elhelyezett  
betétállománya, (30 kiskorú körösladányi, 32 kiskorú szeghalmi)
127 kiskorú rendelkezik ingatlan vagyonnal, ebből 44 fő körösladányi, 83 fő szeghalmi, 2009 
évben 16 esetben – 6 eset  körösladányi,  10 eset  szeghalmi -  hagyott  jóvá a gyámhivatal  
ingatlan eladás, illetve megterheléssel kapcsolatos szerződést)


- közreműködik a hagyatéki eljárásban.


- külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei  
vitelében  akadályozott  személy  képviseletére  és  méhmagzat  részére  gondnokot  rendel  és  
ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.
2009.   évben   9  esetben  kellett  eseti  ,  illetve  ügygondnokot  kirendelni,  valamennyi  eset  
szeghalmi.


-  nyilvántartást vezet


- a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról,
- a gyermekek minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet  


a  gyámhivatal  rendszeres  felügyelete  alá  vont,  vagy  amelyet  a  gyámhivatalhoz  
beszolgáltattak,


- a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint.


Gondnoksággal kapcsolatos ügyek: illetékesség kiterjed Szeghalom és Körösladány 
területére
Gondnokoltak száma: 168 fő, ebből 21 fő szeghalmi, 147 fő körösladányi.


A gondnokság a cselekvőképességhez szorosan kapcsolódó, mintegy azt pótló jogintézmény, 
amely  röviden  arra  szolgál,  hogy  az  ügyei  vitelében  akadályozott  személy  érdekei  ne 
sérüljenek.


-  a gyámhivatal eljáró ügyintézője meghallgatja a gondnokság alá helyezendő személyt és 
családtagjait, valamint azt a személyt aki a gondnoki tisztséget vállalja, (68 esetben) 10 fő 
szeghalmi, 58 fő körösladányi.







- elmeállapot vizsgálatára szakértőt rendel, illetve megállapítja munkadíját, (56 esetben) 8 
eset szeghalmi, 48 eset körösladányi.


- beszerzi a per indításhoz szükséges dokumentumokat, (56 ügyben 122 megkeresés) 8 ügy 
szeghalmi, 48 körösladányi, 


- környezettanulmányt készít, (12 esetben) 2 eset szeghalmi, 10 eset körösladányi.


-  ideiglenes  gondnokot,  zárgondnokot  rendel, (3  ügyben  ideiglenes  gondnok,  1  ügyben 
zárgondnok rendelése) 1 ügy szeghalmi, 2 körösladányi,


-  cselekvőképességet  érintő  gondnokság alá helyezés  és  annak megszüntetése  iránt  pert  
indít, (47  kötelező felülvizsgálati  per:7 eset szeghalmi,  40 körösladányi,  9 új perindítás:2 
szeghalmi, 7 körösladányi)
 
- gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, (62 esetben) 


-  irányítja  és  felügyeli  a  gondnokok  tevékenységét,  információ  nyújtásával  segíti  
munkájukat, (napi rendszerességgel)
- a gondnokoltak részére eseti  gondnokot rendel, továbbá megállapítja munkadíjukat, (6 
esetben)
- felmenti, felfüggeszti vagy elmozdítja a gondnokot tisztségéből, (19 esetben)


- dönt a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán 
történő elhelyezéséről, illetve a pénz felhasználásáról, (92 esetben: ebből 13 eset szeghalmi, 
79 eset körösladányi)


-  dönt a gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával,  vagyoni értékű jogával  kapcsolatos 
ügyekben, (12 esetben: 2 eset szeghalmi, 10 eset körösladányi)


-  számadás  illetve  beszámoló  benyújtására  hívja  fel  a  gondnokot,  (165 esetben:  21  eset 
szeghalmi, 144 körösladányi)


- szükség esetén hiánypótlásra szólít fel, (36 esetben: 6 eset szeghalmi, 30 körösladányi)


- elbírálja a rendszeres számadást, (165 esetben: 21 eset szeghalmi, 144 körösladányi)


- elbírálja az eseti számadást, (83 esetben: 12 eset szeghalmi, 71 körösladányi)


- elbírálja a végszámadást, (19 esetben: 3 eset szeghalmi, 17 körösladányi)


- feljelentést tesz sikkasztás alapos gyanúja esetén, (2 esetben: mindkettő körösladányi)


- pert indít számadási kötelezettség, illetve számadás helyességének megállapítása iránt, (3 
ügyben: mindhárom körösladányi)


- vezeti a gondnokoltakra vonatkozó számítógépes nyilvántartásokat,


- eljár a hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló családvédelmi koordinációért  
felelős szerv feladatkörében.
Távoltartás: egyfajta kényszerintézkedés. Lényege, hogy a rendőrség, bíróság, az erőszakos, 
agresszív személy szabad mozgáshoz és tartózkodási helyének szabad megválasztásához való 
jogát korlátozzák, a személyi szabadság tényleges elvonása nélkül. Az intézkedés célja, az 







agresszív  személy,  távoltartása  bizonyos  személytől  vagy  helységtől.  Mindezt  a  sértett 
védelme érdekében rendelik el.
A  családon  belüli  erőszak  kezelésében  tehát  mérföldkőnek  számít  a  2009.  október  1-én 
hatályba lépett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009.évi 
LXXII. tv. Az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését  a rendőrség hatáskörébe utalta, 
míg a megelőző távoltartás a bíróság feladata.  A gyámhatóság pedig koordinációs feladatokat 
lát el.  (2009. évben 2 esetben: mindkettő szeghalmi)


- a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás (18 esetben: 
valamennyi szeghalmi)


Kiskorúak gyámsága:


Kiskorú  gyermek  szülői  felügyelet,  vagy  gyámság  alatt  áll.  A  gyámhivatal  gyám 
kirendeléséről gondoskodik abban az esetben, ha a gyermek családjában történő nevelése nem 
biztosított, továbbá ha a kiskorú szülei szülői felügyeleti joga megszüntetésre került, illetve a 
kiskorú törvényes képviselő nélkül maradt. A gyám, a gyámhivatal rendszeres felügyelete és 
irányítása alatt áll.


- gyámhivatal  elhelyezi  a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 
hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs  
mód - gyermekotthonban, 
(ideiglenesen elhelyezett 7 kiskorú gyermeket, ebből más hozzátartozónál vagy más alkalmas 
személynél 4 kiskorút,  nevelőszülőnél 2 kiskorút,  gyermekotthonban 1 kiskorút, ebből 3 fő  
szeghalmi, 4 fő körösladányi)


-  dönt az általa elrendelt  és a más szerv által  alkalmazott  ideiglenes  hatályú elhelyezés  
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról 
(4 esetben született döntés: 1 eset szeghalmi, 3 körösladányi)


- átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel
(3 esetben született döntés: valamennyi körösladányi)


-  tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel 


Kapcsolattartás


- dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról 


A gyermekétől  külön  élő  szülő,  valamint  a  kapcsolattartásra  jogosult  közeli  hozzátartozó 
(nagyszülő, nagykorú testvér) közötti családi kapcsolat fenntartása érdekében a gyámhivatal 
hatáskörébe  tartozik  a  kapcsolattartás  végrehajtásában  való  közreműködés,  illetve 
megegyezés, vagy bírói ítélet hiányában a kapcsolattartás szabályozása.
(27 esetben született  döntés az átmeneti  nevelt  gyermekek kapcsolattartásáról:  10 esetben  
szeghalmi, 17 esetben körösladányi)


-  figyelemmel  kíséri  az  átmeneti  nevelésbe  vett  gyermek  és  a  szülő  kapcsolatának  
alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését,


- dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
(2 kiskorút érint: mindkettő szeghalmi)


-  dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről,
(2 kiskorú esetében: mindkettő körösladányi)







- dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,


-  megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,
(6 kiskorú esetében: 3 szeghalmi, 3 körösladányi)


-  dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális  
szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről, (ilyen döntés nem volt)


-  közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
(10 kiskorút érint: 1 ecsegfalvi, 5 szeghalmi, 4 körösladányi)


-  eljár az eredménytelen védelembe vételről szóló jegyzői értesítés alapján.
  (2010-ben 1 esetben, szeghalmi eset)


a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt


- az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
(2 fiatalkorút érint, melynek összege: 3.111.000 Ft, mindkettő körösladányi)


az örökbefogadással kapcsolatban


- dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
(örökbefogadás  2009-ben  1  esetben  történt,  3  házaspárt  örökbefogadásra  alkalmasnak  
nyilvánítottunk: örökbefogadott körösladányi, illetve 2 házaspár körösladányi, 1 szeghalmi)


- dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, 


-  dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
(1 esetben történt: körösladányi)


pert indít, illetve kezdeményez


- a gyermek elhelyezése, illetve kiadása iránt 
(7 kiskorút érint: 3 szeghalmi, 4 körösladányi)


-  a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránt 
(a szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per 1 kiskorút érint: körösladányi eset)


feljelentést tesz


-  a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt


a szülői felügyeleti joggal kapcsolatban


-  dönt  a  gyermek  és  a  szülő,  illetve  más  kapcsolattartásra  jogosult  személy 
kapcsolattartásáról, 
(30 esetben történt: 20 szeghalmi, 10 körösladányi)


-  intézkedik  a  bíróság,  valamint  a  városi  gyámhivatal  által  szabályozott  kapcsolattartás  
végrehajtásáról, 
(1 esetben történt: kijelölés alapján ecsegfalvi)







- hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
(1 esetben 1 kiskorút érintett: szeghalmi)


-  engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási  
hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott  
engedélyt,


- dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,


-  a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, 
(2009. évben 4 új eljárás indult, a gyámhivatal illetékességi területén 55 gyámság alatt álló  
kiskorú volt) 3 eset körösladányi, 1 szeghalmi,  illetve, 15 szeghalmi, 40 körösladányi


-  irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,


-  felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, 


-  külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei  
vitelében  akadályozott  személy  képviseletére  és  méhmagzat  részére  gondnokot  rendel  és  
ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.


a vagyonkezeléssel kapcsolatban


- dönt a gyermekek készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán 
történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról,
(40 esetben született döntés: 10 eset szeghalmi, 30 körösladányi)


- számadás illetve beszámoló benyújtására hívja fel a gyámot
(16 esetben: 10eset szeghalmi, 6 körösladányi)


- szükség esetén hiánypótlásra szólít fel


- elbírálja a rendszeres számadást 
(55 esetben: 15 eset szeghalmi, 40 körösladányi)


- elbírálja az eseti számadást
(40 esetben: 10 ügy szeghalmi, 30 körösladányi)


- elbírálja a végszámadást
(6 esetben: 1 szeghalmi, 5 körösladányi)


Továbbá:


- környezettanulmányt készít


- vezeti a gyámoltakra vonatkozó számítógépes nyilvántartásokat.


A  gyermekvédelmi  gondoskodás  terén  végzett  tevékenység  csak  akkor  hatékony,  ha  a 
jelzőrendszeri tagok együttműködése folyamatos, illetve a gyermekvédelmi intézményhálózat 
biztosítja a gyermekeket érintő veszélyeztetettség elhárítását. A fenti adatok és tények is azt 







igazolják, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás terén önkormányzatunk felelősség vállalása 
nélkülözhetetlen.


Szeghalom, 2010. július 15.


Kerekes Lászlóné
    irodavezető
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Városi Polgármesteri Hivatal
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
  Telefon: (66) 371-611, Fax: (66) 371-623


ELŐTERJESZTÉS


A Képviselő- Testület 2010. augusztus 30-i ülésére


Tisztelt Képviselő - Testület!


Szeghalom  Város  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Szeghalom  0521  hrsz-ú  (árok), 
Szeghalom 0523 hrsz-ú (árok), valamint a Szeghalom 0528 hrsz-ú (út) ingatlanokon a Magyar 
Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő út 12. VI. em.) megbízásából a Geoflame 
Kft. (3100 Salgótarján, Losonci út 7.), Dévaványa és Szeghalom települések térségében, 9 
kilométer vezetékszakasz megépítését akarja elvégezni.
 
A Magyar Horizont Kft. bányaszolgalmi jogot alapít a HHE – Töviskes – 1 kútbekötő vezeték 
létesítményének a megépítéséhez szükséges biztonsági övezetre.


1. Szeghalom, 0521 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 141 m2 –
ben érinti az ingatlant,


2. Szeghalom, 0523 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 106 m2 –
ben érinti az ingatlant,


3. Szeghalom, 0528 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 363 m2 –
ben érinti az ingatlant.


Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szeghalom 0528 hrsz-ú (út), Szeghalom 
0523 hrsz-ú (árok), Szeghalom 0524 hrsz-ú (út), Szeghalom 0533/1 hrsz-ú (árok), Szeghalom 
0550 hrsz-ú (út), Szeghalom 0538 hrsz-ú (csatorna), Szeghalom 0545/1 (csatorna), valamint a 
Szeghalom  0546  hrsz-ú  (csatorna)  ingatlanokon  a  Magyar  Horizont  Energia  Kft.  (1126 
Budapest,  Nagy  Jenő  út  12.  VI.  em.)  megbízásából  a  Geoflame  Kft.  (3100  Salgótarján, 
Losonci  út  7.),  Füzesgyarmat  és  Szeghalom  települések  térségében,  8  kilométer 
vezetékszakasz megépítését akarja elvégezni.
 
A Magyar Horizont Kft. bányaszolgalmi jogot alapít a HHE – Töviskes – K – 1 kútbekötő 
vezeték létesítményének a megépítéséhez szükséges biztonsági övezetre.


1. Szeghalom, 0528 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 364 m2 –
ben érinti az ingatlant,


2. Szeghalom, 0523 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 105 m2 –
ben érinti az ingatlant,


3. Szeghalom, 0524 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 132 m2 –
ben érinti az ingatlant,
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4. Szeghalom, 0533/1 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 184 m2 


–ben érinti az ingatlant,


5. Szeghalom, 0550 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 362 m2 –
ben érinti az ingatlant,


6. Szeghalom, 0538 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 141 m2 –
ben érinti az ingatlant,


7. Szeghalom, 0545/1 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 119 m2 


–ben érinti az ingatlant,


8. Szeghalom, 0546 hrsz-ú ingatlanból 20 méter szélességű építési sáv, mintegy 120 m2 –
ben érinti az ingatlant.


Határozati javaslat
/2010. (VIII. 30.)Ökt. sz.
Szeghalom Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy a  Magyar  Horizont 
Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő út 12. VI. em.) megbízásából a Geoflame Kft. (3100 
Salgótarján, Losonci út 7.) a HHE – Töviskes – 1, és a HHE – Töviskes – K – 1 kútbekötő 
vezeték létesítményének a megépítéséhez szükséges biztonsági övezetre bányaszolgalmi jogot 
alapítson  a  Dévaványa  Szeghalom 9  kilométeres  vezetékszakasz,  valamit  a  Füzesgyarmat 
Szeghalom 8 kilométeres vezetékszakasz által érintett Szeghalom Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő ingatlanokra az alábbiak szerint:


1. Szeghalom, 0521 hrsz-ú ingatlanra 
141 m2,


2. Szeghalom, 0523 hrsz-ú ingatlanra 
106 m2,


3. Szeghalom, 0528 hrsz-ú ingatlanra 
363 m2,


4. Szeghalom, 0528 hrsz-ú ingatlanra 
364 m2,


5. Szeghalom, 0523 hrsz-ú ingatlanra 
105 m2,


6. Szeghalom, 0524 hrsz-ú ingatlanra 
132 m2,


7. Szeghalom,  0533/1  hrsz-ú 
ingatlanra 184 m2,


8. Szeghalom, 0550 hrsz-ú ingatlanra 
362 m2,


9. Szeghalom, 0538 hrsz-ú ingatlanra 
141 m2,


10. Szeghalom,  0545/1  hrsz-ú 
ingatlanra 119 m2,


11. Szeghalom, 0546 hrsz-ú ingatlanra 
120 m2.


Szeghalom, 2010. augusztus 16.


Macsári József
Polgármester
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Előirányzat módosítás 2010.
Önkormányzati bevételek I.sz.melléklet
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Megnevezés


EREDETI ELŐIRÁNYZAT


CKÖ költségvetés
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Megnevezés Személyi juttatás


EREDETI ELŐIRÁNYZAT


MÁK költségvetés egyeztetése 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1


2/2010.(III.10.) CKÖ költségvetés 0 0 466 0 0 100 0 0 0 0 0 0 566


176-4/2010 kereset-kiegészítés december 218 60 278 1098


176-7-12/2010 kereset-kiegészítés január-március 1448 27884


176-14/2010 bölcsőde felújítás


871/2010 adóügyi dolgozók jutalmazása 421 0


14-15/2010.(II.22.) -224 -60 284 0


6/2010.(V.03.) pénzmaradvány felhasználás


400012/05-28 Kinizsi utcai közvilágítás kiépítése 766 766


176-11/2010 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 601


Intézményi módosítások:


176-4,7,12/2010 520 140 660


6/2010(V.03.) 150 150


176-4,7,12/2010 304 82 386


176-4,7,12/2010


V. 31.


keresetkiegészítés 977 264


pénzmaradvány felhasználás 797 948


90/1/2010 675


90/1/2010 kereset kiegészítés


2010-05-12 601 601


2010-05-12 Saját hatáskörű módosítás 591 72 771


V. 31. Keresetkiegészítés


V. 31. pénzmaradvány 695


2010-05-31 Saját hatáskörű módosítás -237 17 -271 698 207
I. ütemű előirányzat módosítás összesen 0 284 -390 0 0 0


MINDÖSSZESEN:


Ikt.
Munkaadót 
terhelő       
járulékok


Dologi és 
egyéb folyó 


kiadás 
ellátottak jutt.


Szociálpolitikai 
juttatások


működési 
pénzeszköz 


átadása


Általános és 
céltartalék


Pályázati,-
felhalmcél 


tartalék


Felújítási 
kiadások


Beruházási 
kiadások 


részesedés


Felhalmozási 
ÁFA 


befizetés


Felhalmozási 
pénzeszköz 


átadás


Kölcsön-     
nyújtás


Kiadások 
mindösszesen


Intézmény-
finanszírozás


942 649 244 588 427 031 255 646 19 746 15 000 40 493 423 469 39 216 5 600 6 350 6 000 2 425 788 794 929
5 102 -5 102


5 362 6 810
17 970 17 970


1 560 -1 981


tiszteletdíj átcsoportosítása és felhaszn.


1 491 114 603 116 094


Könyvtár Kereset-kiegészítés dec.jan.márc.


pénzmaradvány felhaszn (pályázat)


MúzeumKereset-kiegészítés dec.jan.márc.


ÓvodaKereset-kiegészítés dec.jan.márc. 4 508 1 217 5 725


Művelődési Kp.          Pénzmaradvány 1 101 1 101


1 241


PAG-SZESZI             keresetkiegészítés 7 304 1 963 9 267
5 134 6 879


Tűzoltóság                  pénzmaradvány 2 500 26 532 8 125 37 832
5 330 1 457 6 787


Álatános Iskola Pedagógiai szakszolgálat


1 434
9 098 2 589 11 687
4 487 1 011 6 193


48 197 11 040 26 207 114 603 17 970 14 724 232 635 29 583
990 846 255 628 453 238 255 646 20 030 14 610 155 096 441 439 53 940 5 600 6 350 6 000 2 658 423 824 512
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5/279 -1


03/221-167 Országgyűlési választás 297 608


-250 250 0


Gondozási Központ felújítás,beruházás 600 3198 0


54-55/2010(V.31) tiszteletdíj átcsoportosítása -51 -12 63 0


6519-1/2010 Kulturális szakemberképzési támogatás 2009 138 -138 0


176-18/2010 SNI és Új Tudás program támogatása 0 4233


176-28/2010 nyári gyermekétkeztetés 0 2957


040004509L Turisztikai tájékoztató táblák -41 -41


400022 940 940


400023


400015 Járda felújítás 633 633


400010 Gyarmatoldali temető útfelújítás 365 365


12.41/2010 Otthonteremtési támogatás


60/06-30/6/5- 0


176-33 TEKI kerekítés 1 1


34./6/15 -435 -435


Intézményi módosítások: 0


176-19/2010 175 175


60/6-30/6/1-2 átcsoportosítás -54 54 0


60/6-30/6/3-4 -32 32 0


176-22/2010 43 43


2010-07-13 948


VII. 13. átcsoportosítás, kerekítés 30 -318 288 0


VII. 13. Nyári gyermekétkeztetés


VII. 13. Új Tudás program támogatásából 416


VII. 13. Esélyegyenlőségi támogatásból


-1 -1
II. ütemű előirányzat módosítás össz.: 644 0 201 -530 0 0


MINDÖSSZESEN:


állami hozzájárulásbefizetési kötelezettség 3 317 3 316


1 170 2 075


22/2010(II.22.)ÖktszBékés -Manifeszt Kft. Törzstőke befizetés


53/2010(V.31.)Öktsz -3 798


Táncics-Torda útépítés


Egészségügyi alapellátás épületfelúítás 1 000 1 000


4 252 4 252
Táncics-Torda útépítés (átcsoportosítás) -25 924 25 924


keresetkieg. kincstári egyezőség 06-30


Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás felh.


Múzeum                     átcsoportosítás                                    


CKÖ feladatalapú támogatás átvétele


Általános Iskola saját hatáskörű módosítás 6 831 7 779


2 957 2 957
1 542 1 958


2 275 2 275
PAG-SZESZI                             kerekítés


3 609 15 931 -4 049 -23 925 27 961 7 450 27 292 7 190
994 455 256 272 469 169 255 646 20 231 14 080 151 047 417 514 81 901 5 600 13 800 6 000 2 685 715 831 702
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Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképz ı 
Iskola 


Szeghalom 
 


Készítette: Kardos József, Pál Csaba 


2010 


HELYI TANTERV 


Gépészet SZAKMACSOPORT 


„F”-felzárkóztató osztály 


(1 év) 


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00 


ÉRVÉNYES: 2010-tıl 







 


  


CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a felzárkóztató osztály 
alkalmas legyen a gépészet szakmacsoport szakképzési évfolyamainak megkezdésére,  a 
géplakatos, hegesztı szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, minimális szintő 
végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a Berettyó-Körös szakképzési Társulat önálló 
programjának keretén belül valósítható meg. 


 


 


Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: 
Személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelısségtudat 
Szabálykövetés 
Térlátás 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Térbeli tájékozódás 
Térérzékelés 
Testi erı 
Testi ügyesség 
 


Társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányíthatóság 
Irányító készség 
Hatékony kérdezés kézsége 
Kapcsolatteremtı kézség 
Közérthetıség 


 


 


 


Módszerkompetenciák: 


Áttekintı képesség 
Figyelemösszpontosítás 
Elıvigyázatosság 
Emlékezı képesség 
Figyelemösszpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 







 


  


Intenzív munkavégzés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Körültekintés 
Következtetési képesség 
Kreativitás 
Kritikus gondolkodás 
Lényegfelismerés képessége 
Logikus gondolkodás 
Módszeres munkavégzés 
Ötletgazdagság 
Rendszerezı képesség 
Tervezés 
Tervezési készség 
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9. 
évfolyam 


    Heti óraszámok 


 Tantárgy 
megnevezése 


Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet Gyakorlat 


1. Mérések egyszer ő 
mérı eszközökkel 


0 36 36  1 


2. Mőszaki ábrázolások 
alapjai 


36 0 36 1  


3. Elırajzolás síkban 0 18 0,5  0.5 


4. Anyag 
megmunkálások I. 


0 54 1.5  1.5 


5. Anyagmegmunkáláso
k II. 


0 72 2  2 


    Mindösszes
en: 


  


 Összesen 111 211 322 2 5 
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Szakmai alapozás 9-10. felzárkótató évfolyamain  


Mérések egyszer ő mérıeszközökkel  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
A mérés fogalma, 
szabványosítás, 
az SI-
mértékegységrendszer. 
 


Mérési alapfogalmak, 
mérési hibalehetıségek, 
hibák. 
SI-mértékegységrendszer. 
 


Csoportos, páros 
tevékenységek. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– ismertetni 
a szabványosítás 
jelentıségét, 
– a mérési 
alapismereteket, 
– az SI-mértékegységrendszert 
és alapegységeit, 
– meghatározni a hibáit. 


Hosszúságmérés. 
Szögmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök: 
– mérıszalag, 
– tolómérı, 
– mikrométer. 
 


A tanulók 
hosszúságbecslési 
képességének fejlesztése, 
a mérési ismeretek 
erısítése, hosszúságmérı 
eszközök biztonságos 
használatának gyakorlása. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
A tanulók otthonában 
és környezetében 
különbözı méretek 
meghatározása. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Megfelelı mérési 
pontosságú mérıeszköz 
kiválasztása. 
Várható értékek 
becsléssel történı 
megállapítása, annak 
gyakorlása. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hosszúság SIalapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
szükséges, megfelelı 
mérési pontosságú 
eszközöket 
kiválasztani, 
– a hosszúságés 
szögmérı 
eszközöket 
használni, 
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a méréseket 
elvégezni. 


Területmérés. 
SI-mértékegységek. 
Területszámítás. 


A tanulók területbecslési 
képességének fejlesztése, 
a területmérés és számítás 
begyakorlása. 
 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 
Alapterületek (tanmőhely, 
iskolaudvar, 
lakásméretek, 
tárolószekrények, polcok 
stb.) mérése, számítása. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a terület SI alapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a hosszúságmérı 
eszközöket 
használni, 
– hosszúságadatokból 
egyszerő idomok, 
felületek felszínét 
meghatározni, 
– a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
számításokat 
alkalmazni. 


Tömegmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök. 
 


A tanulók tömegbecslési 
képességének fejlesztése, 
a tömegmérés és számítás 
begyakorlása, 
mértékegységek biztos 
átváltása. 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Kiadott munkadarabok 
mérése, ellenırzése. 
Mért értékek 
összehasonlítása. 
Számítási feladatok 
csoportos megoldása. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a tömeg SIalapegységét, 
annak 
törtrészeit 
és többszöröseit 
alkalmazni, 
átváltani, 
– a mérési feladathoz 
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szükséges megfelelı 
mérıeszközöket 
kiválasztani, 
használni, 
a méréseket 
elvégezni. 


Hımérsékletmérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök 
(mikrométer, higanyos 
és hıelemes hımérı). 
 


A hımérsékletmérés 
gyakorlása, 
eszközhasználati 
készségfejlesztés. 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
Mérıeszközök mérési 
tartományának 
ismertetése. 
Projektfeladat készítése. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– a hımérséklet 
fogalmát alkalmazni, 
– egyszerő hımérık 
mérési elveit 
ismertetni, 
– hımérsékletet mérni. 


Idımérés. 
SI-mértékegységek. 
Mérıeszközök 
(stopperóra). 


Az idımérı eszközök 
használatának gyakorlása. 
 


Páros és csoportos 
tevékenységek. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– a várható reális 
értéket megbecsülni, 
– az idımérı 
eszközöket 
használni, 
idıtartamokat, 
idıintervallumokat 
megbecsülni. 
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A mőszaki ábrázolások alapjai  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolások 
alapjai 
37 óra 
A tanulók fegyelmezett 
munkavégzésre nevelése. 
A rajzeszközök 
és mérıeszközök pontos 
használata. 
Gondos és esztétikus 
munkavégzésre nevelés. 
Tanári bemutatás 
és magyarázat alapján 
jegyzetkészítés. 
 


A mőszaki dokumentáció 
és a szabvány fogalma. 
A mőszaki dokumentáció 
általános elıírásai. 
A mértékegységek, 
névleges és tényleges 
méret. 
Mérési gyakorlatok: 
hosszúságmérés 
mérıszalaggal, 
tolómérıvel, 
mikrométerrel. 
Ellenırzı eszközök 
használata: derékszög, 
acél- és más vonalzók, 
szögellenırzı eszközök. 
Rajzlapok méretei, 
méretarány, feliratmezı, 
darabjegyzék, vonalfajták, 
méretmegadás, 
szabványírás. 
Rajzeszközök használata, 
rajzok készítése (papíron 
és munkadarabon). 
 


A munkahely rendjét, 
a fontosabb 
munkavédelmi 
és tőzrendészeti oktatás 
szabályait munkanaplóba, 
jegyzetfüzetbe leírják. 
Megismerkednek 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásaival. 
Gyakorolják a fontosabb 
mértékegységeket és azok 
átszámítását 
prefixumokkal. 
Felmérı dolgozatot írnak, 
és azt kiértékelik. 
Hosszúságmérési 
gyakorlatokat végeznek, 
különféle hosszmérı 
eszközökkel. 
Ismerkednek az ellenırzı 
eszközökkel 
és használatukat 
gyakorolják. 
Rajzeszközökkel 
ismerkednek 
és gyakorolják azok 
használatát 
Vázlatkészítés 
gyakorlásával 
megtanulják a rajzlapok 
méreteit, 


– A tanulók be tudják 
tartani 
a munkavédelmi 
és tőzrendészeti 
elıírásokat. 
– Tudják alkalmazni 
a mőszaki 
dokumentáció 
általános elıírásait. 
– A tanulók képesek 
alkalmazni az SI 
alapmértékegységeit 
és azok kisebb 
és nagyobb értékeit 
prefixumokkal 
átszámítani. 
– Tudnak 
mérıszalaggal mmpontossággal, 
tolómérıvel 
0,05 mm pontossággal 
mérni. 
– Tudják használni az 
ellenırzı 
eszközöket. 
– Tudják 
a rajzeszközöket 
használni, ismerik 
a rajzlapméreteket, 
a kicsinyítést 
és nagyítást. 
– El tudják készíteni 







 


 9 


a méretarányokat stb. a feliratmezıt, 
a darabjegyzéket, 
tudnak méreteket 
helyesen megadni. 


 


 


 


 Elırajzolás a síkban 


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: IGEN  


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Elırajzolás a síkban  
18 óra 
 


Elırajzolás a síkban. 
Mérı- és rajzolóeszközök. 
 


Csoportos, páros és egyedi 
tevékenységek. 
Elırajzolási mőveletek 
alumínium- vagy 
acéllemezre. 
 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzoló és jelölıeszközöket, 
– a megadott 
paraméterek alapján 
pontos elırajzolási 
munkákat végezni, 
– az elırajzolás 
Helyességét és pontosságát 
Ellenırizni. 
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Anyagmegmunkálások I.  


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások I.  
 


Fémek és mőanyagok 
alakítása I. 
Darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás, faragás, vésés. 
 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek 
alumínium-, réz- vagy 
acéllemezzel. 
Lemezmunkák. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
eszközöket, 
szerszámokat, 
– a darabolás, vágás, 
harapás, nyírás, 
lyukasztás során 
pontos, 
balesetmentes, 
szakszerő munkát 
végezni. 


 Fémek és mőanyagok 
alakítása II. A képlékenység, 
alakváltozás fogalma. 
A képlékenyalakítás típusai: nyújtás, 
egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás. 
Melegítés, hıre lágyuló 
mőanyagok. 
Alakítószerszámok és eszközök. 
 


Csoportos és páros 
és egyedi tevékenységek. 
Alakítási mőveletek. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani a szükséges 
eszközöket, szerszámokat, 
– a képlékenység, alakváltozás, 
nyújtás, egyengetés, 
hajlítás, szegés, 
domborítás fogalmát 
ismertetni, 
– az alakítási mőveleteket 
pontosan, 
balesetmentesen 
szakszerően végezni, 
– elkészíteni egy 
önálló produktumot, 
amely az érdeklıdési 
területükhöz 
kapcsolódik. 
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Anyagmegmunkálások II. 74 óra 
 


 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Anyagmegmunkálások 
II.  
74 óra 
 


Mérés, ellenırzés. 
A mérés eszközei. 
Jelölıeszközök. 
 


Megfigyelés, 
tanulmányozás, mérés. 
Munkamőveletek önálló 
elvégeztetése 
 


képesek: 
– kiválasztani a feladat 
elvégzéséhez 
szükséges 
eszközöket, 
– a minıségi 
követelményeknek 
eleget tenni. 


 Síkmértani szerkesztések. 
Térelemek. 
 


Megfigyelés, 
szerkesztések, értékelés. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– kiválasztani 
a szükséges 
elırajzolóés 
jelölıeszközöket, 
– az elırajzolást 
szakszerően 
elvégezni, 
– a saját munkájukat 
elemezni, korrigálni, 
az eredményeket 
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ellenırizni, értékelni. 
 


 A forgácsolás elmélete 
és gyakorlata. 
A forgácsolás szerszámai, eszközei. 
Balesetmentes munkavégzés. 
 
 


Megfigyelés, megbeszélés. 
 


A tanulók legyenek képesek: 
– kiválasztani 
a feladathoz megfelelı 
eszközöket, 
– a faragás, vésés, 
főrészelés, reszelés, 
fúrás, süllyesztés, 
forgácsolás mőveleteit 
önállóan elvégezni 
– információkat 
értelmezni, 
következtetéseket 
megfogalmazni. 
 


 Kötések, kötési módok. 
Oldható és nem oldható 
kötésmódok. 
A kézi menetkészítés 
eszközei. 
Forrasztások, 
lágyforrasztás. 
 


Megfigyelés, kipróbálás, 
gyakorlás. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– ismertetni a kötési 
módokat, 
– felsorolni gyakorlati 
alkalmazásaikat, 
– a kézi menetvágás, 
menetfúrás 
mőveleteit önállóan 
elvégezni, 
– alkatrészeket panelba 
be- és kiforrasztani, 
– fogalmakat alkotni 
közvetlen 
tapasztalatok alapján, 
– a szükséges 
védıeszközöket 
rendeltetésszerően 
alkalmazni. 
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A továbblépés feltétele:  


 


A tanulók a felzárkóztató évfolyamon számjegyes osztályozással nem értékelhetıek, 
kizárólag szöveges értékeléssel mérhetı a tanuló elırehaladása. A meghatározott % elérése 
esetén továbbjutási feltétel a „megfelelt” minısítés elérése. 


 


Ez esetben a tanuló tanulmányait folytathatja: 


• Géplakatos szakképzés 1/11 évfolyamán, 


• Hegesztı szakképzés 1/11 évfolyamán. 


 


*A 11. és 12. évfolyam szakmai képzésének programját, lásd az intézmény Pedagógiai 
Programjában 2+2 rendszerő gépészeti szakmák csoportjában. 


 


 


Szakmai vizsgák 
 


A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró vizsga 
eredményes letételével 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü szakképzésben 
résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.
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Szakmai tankönyvek listája:  


 
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 


66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 
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TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 102 ajánlott 
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a géplakatos szakma 
gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a 
tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelı 
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. 


A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:  
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi, valamint a 
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó elıírásokat 
Részt vesz a munka-, tőz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik elsısegélynyújtó és tőzoltó eszközökrıl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelıen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyőjtés szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elıírásokat 
Részt vesz a mentésben, elsısegélyt nyúj 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 


vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre 


vonatkozó információkat (szabványok, mőszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 


megfelelıt 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 
Kiválasztja, ellenırzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
mőveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, 
védıfelszereléseket 
Egyszerő gépészeti mőszaki rajzokat készít 


Egyszerő alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez mővelet-, ill. szerelési 


tervet készít 
Elıkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 
segédanyagokat, elıre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, 
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelı berendezéseket, védıfelszereléseket, 
személyi védıfelszereléseket 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merılegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (főrészelés, reszelés, 


menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés, kézi menetfúrás, menetmetszés 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmőveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi mőveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremőködik a minıségbiztosítási feladatok megvalósításában 







 


  


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítı 


biztonsági, különleges) 
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, 
fogaskerék-fogasléc) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengıhimbás hajtómővek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 
Beállít forgómozgású áthajtómőveket 
Beállít szerszámgép-hajtómőveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos 
kompresszorok, szellızık, ventilátorok) 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket 
Beállít belsıégéső motorokat 
 
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet 
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására 
Általános minıségő hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Általános minıségő hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 
Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetı 


hibákat 


Általános alapmőveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon 


(szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, 
súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítı biztonsági, különleges) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, 
gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és 


szervófékek) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, 
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülı ágyazásokat 
 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 
Kovácsol (kézi alapmőveletekkel) 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 
Hıkezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómőveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengıhimbás hajtómőveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómőveket 







 


  


Szerel, javít, karbantart belsıégéső motorokat 
Szerel (javít, karbantart) egyszerő statikus vázszerkezeteket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelıgépeket és 
szállítóberendezéseket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket (dugattyús, 
forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellızık, ventilátorok) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok mőszaki táblázatok gyártmánykatalógusok) 


 


Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: 
”A” típusú ismeret: 


Elsısegélynyújtás 
Elsısegély nyújtási ismeretek 
Mechanikai hosszmérések  
Alakhőség és helyzetpontosság ellenırzése 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Forgácsolási munkabiztonsági szabályai 
Hıkezelés biztonsági ismeretei 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 
Géprajzi szabványok használatának szabályai 
Gyártási (technológiai) leírás 
Alakhőség és helyzetpontosság ellenırzése 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Érintésvédelmi alapismeretek 


 


 


 


 


”B” típusú ismeret: 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mőszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenırzése 
Szögek mérése és ellenırzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenırzése 







 


  


Áthajtómővek és beállításuk 
Forgómozgású hajtómővek, irányváltók és beállításuk 
Tengelyek, csapágyak és beállításuk 
Vázszerkezetek és beállításuk 
Technológiai emelı- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzıi és 
beállításuk 
Elırajzolás 
Képlékenyalakítás 
Hajlítás 
Nyújtás 
Egyengetés 
Kézi és kisgépes forgácsolás 
Minıségbiztosítási alapismeretek  
Szabványhasználati ismeretek 
Ábrázolási módok 
Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csıhálózati rajzjelek 
Mérési utasítás 
Mértékegységek 
Hőtı- és kenıanyagok 
Tüzelıanyagok 
Hajtóanyagok 
Oldható kötések 
Nem oldható kötések 
Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk 
Tengelykapcsolók és beállításuk 
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk 
Mozgásátalakító elemek és beállításuk 
Belsıégéső motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzıi és beállításuk 
Hı- és áramlástechnikai mőszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetı 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenırzése 
Mőködési jellemzık mérése 
Beállító célszerszámok 
 
Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzıi 
Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzıi 
Csıhálózati rajzjelek 
Szereléshez kapcsolódó jelek 
Szerelési mőveletterv 
Szerelési mőveleti utasítás 
Mőszaki mérés eszközeinek ismerete 
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elıírások 
Gyártási mőveletterv 
Szereléshez kapcsolódó jelek 







 


  


Gyártási mőveleti utasítás 
Szerelési mőveletterv 
Szerelési mőveleti utasítás 
Mérési utasítás 
Mértékegységek 
Geometriai méretek kiszámítása 
Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Mőködési jellemzık kiszámítása 
Mechanikai tulajdonságok 
Hıtechnikai tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Technológiai tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzık 
Általános gépipari technológiai ismeretek 
Tengelykapcsolók 
Nyomatékátszármaztató hajtások 
Tengelyek és csapágyak 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 


 


 


”C” típusú ismeret: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Mérési utasítás 
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
Ipari anyagok hıtechnikai tulajdonságai 
Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok egyéb jellemzıi 
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
Könnyőfémötvözetek és tulajdonságaik 
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik 
Ötvözıanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 
Szabványos ipari vasötvözetek 
Szabványos könnyőfémötvözetek 
Szabványos színesfémötvözetek 
Reszelés, főrészelés, köszörülés 
Mőködési jellemzık kiszámítása 
Áramlástani alapszámítások 
Mechanikai tulajdonságok 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Vezérléstechnikai alapok 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
Hı- és áramlástani alapmérések 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 







 


  


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 
Nem oldható kötések 
Mérési utasítás 
Az általános fizikai jellemzık kiszámítása 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A mőködési jellemzık kiszámítása 
Többalkotós szerkezeti anyagok 
Hı-, és áramlástani alapmérések 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat 
Keménységmérés 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
Anyagvizsgálatok 
Mérés optikai mérıeszközökkel 
Mérés idomszerekkel 
Felületi érdesség mérése 
Mérılapok, termékkísérı lapok, bárcák, feliratozás stb. 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek fı típusainak szerkezete, mőködése 
Belsıégéső motorok alapvetı szerkezeti és üzemeltetési jellemzıi 
Hı- és áramlástechnikai mőszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetı 
Vezérléstechnikai alapok 
Képlékenyalakítás  
Kovácsolás 
Hıkezelés 
Technológiai emelı- és szállítóberendezések 
Mechanikus gépek, géprendszerek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 


 


 


 


 


”D” típusú ismeret: 


Ábrázolási módok 
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 
Hidraulikai alapok 
Pneumatikai alapok 
Villamos alapok 


 


 







 


  


A szakmai készségek szintenként: 
”5”-ös szintőek: 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Egyéb mérıeszközök 
Mérı- és diagnosztikai eszközök 
Mérıszerszámok (tolómérı, mérıszalag, nyomásmérı stb.) 
Karbantartó eszközök használata 
Gépipari mérıeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 


 


”4”-es szintőek: 


Elsısegélynyújtás 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépipari mérıeszközök használata 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Gépipari mérıeszközök 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
Elemi számolási készség 
Szerelı kéziszerszámok 
Megmunkáló kéziszerszámok 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
Mérési jegyzıkönyv készítése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése 
Mővelettervek jelképeinek értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Gép kezelıszerveinek kezelése 
 
”3”-as szintőek: 


Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Információ források kezelése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Szabadkézi rajzolás 







 


  


Elemi számolási kézség 
Mennyiségérzék 
Szerelı kéziszerszámok és kisgépek 
Gép kezelı szervei 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
Roncsolásos anyagvizsgálatok 
Technológiai vizsgálatok 
Szerelési családfa értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Egyéb mérıeszközök értelmezése 
 


 


”2”-es szintőek: 


Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 


 


Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: 
Személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelısségtudat 
Szabálykövetés 
Térlátás 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Térbeli tájékozódás 
Térérzékelés 
Testi erı 
Testi ügyesség 


 


Társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányíthatóság 
Irányító készség 
Hatékony kérdezés kézsége 
Kapcsolatteremtı kézség 
Közérthetıség 


 


 


 







 


  


Módszerkompetenciák: 


Áttekintı képesség 
Figyelemösszpontosítás 
Elıvigyázatosság 
Emlékezı képesség 
Figyelemösszpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Körültekintés 
Következtetési képesség 
Kreativitás 
Kritikus gondolkodás 
Lényegfelismerés képessége 
Logikus gondolkodás 
Módszeres munkavégzés 
Ötletgazdagság 
Rendszerezı képesség 
Tervezés 
Tervezési 







 


 11 


 


Szakmai képzés 9-12. évfolyam  


 
A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés 


szakmai követelménymodulj ainak 
azonosítój a megnevezése 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 


0110-06 
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 


feladatok 
0345-06 Gépbeállítási feladatok 
0220-06 Gépészeti kötési feladatok 
0221-06 Gépelemek szerelése 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0346-06 Géplakatos feladatok 


A képzés szerkezete 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés 
idıterve 


1. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
Nyári összefüggô szakmai gyakorlat: 160 óra 
A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók. 
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2. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a 
központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és 
egy osztályfônöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók. 
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Áttekint ı táblázat 


 


évfolyamok Össz. Óraszám Heti óraszám 
GÉPLAKATOS  tantárgyak 


9. 10. 11.  9. 10. 11. 


Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


18 18  36 0,5 0,5  


Mőszaki dokumentációk 54   54 1,5   
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 76   76 2   
Gépelemek beállítása  36  36  1  
Gépbeállítás  36  36  1  
Gépészeti kötések elméleti alapjai 72   72 2   
Anyagismeret   54 54   1,5 
Gépelemek szerelési ismeretei   72 72   2 
Meleg üzemi gyakorlatok  36 18 54  2 0,5 
Megmunkálások I.   36 36   2 
Korrózió elleni védekezés   14 14   0,5 
Szerelés        
Üzembe helyezés I.   14 14   0,5 
Szabad sáv terhére*:        
Anyagok 36    1   
Mőszaki ábrázolások alapjai 36    1   
Lemezalakítási módok  72    2  
Mőszaki ábrázolás  72    2  


Elmélet 
  


elmélet összesen:  222 130 214 560 8 8,5 7 
Geometriai mérések 54  72 124 1,5  2 
Anyagok   36 36   1 
Mőszaki mérések        


 Elmélet ig. 
gyakorlat 


 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 18 18  36 0,5 0,5  


  elméletigényes gyakorlat összesen: 72 18 108 198 2 0,5 3 
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 114   114    Gyakorlat 
Gépelemek beállítása  108  108    







 


 14 


Gépbeállítás  54  54    
Gépészeti kötések készítése  198  198    
Szerelési gyakorlatok   126 126    
Meleg üzemi gyakorlatok   36 36    
Megmunkálások I.   142 142    
Szerelés        
Üzembe helyezés I.   56 56    
Korrózió elleni védekezés   14 14    


az iskola helyi programja         


  gyakorlat összesen:  114 360 482 956    


  


elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári 
szakmai gyakorlat összesen:  


 
     


 
  összesen:  560 198 956 1714    
  Nyári szakmai gyakorlat:        
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A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek  


A tananyagegység 
óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 112/1.0/0111-06 Müszaki dokumentációk 54 0 0 54 
2 112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 18 36 0 54 


3 112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi kisgépes 
alakítása 


54 12 114 180 


4 112/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tüz- és környezetvédelmi 
feladatok 


36 36 0 72 


5 112/1.0/0345-06 Müszaki mérések 0 36 0 36 
6 112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása 36 0 108 144 
7 112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 36 0 54 90 
8 112/1.0/0220-06 Gépészeti kötések elméleti alapjai 72 0 0 72 
9 112/2.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése 0 0 198 198 


10 112/3.0/0220-06 Korrózió elleni védekezés 14 0 14 28 
11 112/1.0/0221-06 Gépelemek szerelési ismeretei 72 0 0 72 
12 112/2.0/0221-06 Szerelési gyakorlatok 0 0 126 126 
13 112/1.0/0225-06 Anyagok 54 36 0 90 
14 112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 0 70 0 70 
15 112/1.0/0346-06 Melegüzemi gyakorlatok 18 0 36 54 
16 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 36 0 142 178 
17 112/3.0/0346-06 Szerelés 28 0 84 112 
18 112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 14 0 56 70 


Mindösszesen óra: 542 226 932 1700 
 


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak 
számítanak, tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell figyelembe venni. 


 
A központi program tananyagegységei 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 


 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 1. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege 


azonosítója 


    


112/1.0/0111-06 
Mőszaki 
dokumentációk szk 112/1.1/0111-06 54 0 0 54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 
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1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0111-06 


Mőszaki dokumentációk 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
2. szint 
3. szint 
2. szint 


3. szint  


Információforrások kezelése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt 
gondolkodás 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 
Önálló szakmai munkavégzés 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rajztechnikai alapszabványok 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 
ábrázolás 


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tőrés, illesztés 
Felületi minıség 
Jelképes ábrázolások 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója 
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai 
Rendszerek rajzai 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 2. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0111-06 0 36 0 
112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 


szk 112/2.2/0111-06 18 0 0 
54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0111-06 


Geometriai mérések 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mértékegységek 
Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 
3. szint Egyéb méröeszközök használata 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% 


alkatrész rajz értelmezése 40% 


Csoportos versenyjáték 30% 


Csoportos megbeszélés 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, 
méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel 


méröórával 


Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel 
Szögmérések szinuszvonalzóval 


Külsö kúpok mérése, ellenörzése 
Belsö kúpok mérése, ellenörzése 
Mérés méröhasábokkal 


Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel 


Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése 
digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség 
ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, 
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése 


Mérési dokumentumokat készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0111-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Mérési utasítás 
B típus Mértékegységek 
B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete 
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B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése 
B típus Szögek mérése és ellenOrzése 
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


4. szint Gépipari mérOeszközök használata 


3. szint Egyéb mérOeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


ÁttekintO képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miszaki rajz értelmezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 


Miveletek gyakorlása 20% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú 
mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének 
eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek 
mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük, 


. 
alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 
Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 3. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0111-06 6 0 0 
szk 112/3.2/0111-06 12 0 0 
szk 112/3.3/0111-06 36 0 0 
szk 112/3.4/0111-06 0 12 0 


112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi 
kisgépes alakítása 


szk 112/3.5/0111-06 0 0 114 


180 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0111-06 


Munkabiztonság, minıségvédelem 


 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Minöségbiztosítási alapismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint 
3. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Figyelem összpontosítás 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Szabálykövetés 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% 


rajz értelmezése 30% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 


Utólagos szóbeli beszámoló 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


6 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0111-06 


Anyagjelölések értelmezése 


 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 
megfelelöt 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Szabványhasználati ismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyii fém ötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 


Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 


Szabványos ipari vasötvözetek 


Szabványos könnyii fém ötvözetek 
Szabványos színesfém ötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


3. szint Miiszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Rendszerezö képesség 
Áttekintö képesség 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 


Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése 


Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii  használata 


Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása 


A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság 


A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a 
termelékenységre kifejtett hatása 


A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a 
megfelelö jellegii  mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága 


A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö 
fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a 
minöségre kifejtett hatása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/3.3/0111-06 


Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai 
Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Ipari anyagok egyéb jellemzöi 
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25% 
müszaki rajz értelmezése 25% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25% 
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése 


Az ipari vasötvözetek csoportosítása 


Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira 


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 


Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 
szerint 


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 
és EN szerint 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0111-06 


Elırajzolás 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Síkmértani szerkesztések 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


B típus Elörajzolás 
B típus Képlékenyalakítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3. szint Köznyelvi beszédkészség 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem összpontosítás 


Tervezési képesség 


Körültekintés, elövigyázatosság 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Térlátás 


Kézügyesség 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miiszaki rajz értelmezése 10% 
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szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Miiveletek gyakorlása 30% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az elörajzolással szembeni követelmények 


Az elörajzolás lépései 


Az elörajzolás szerszámai, eszközei 


Mérö és ellenörzö eszközök 
A felületszínezés lehetöségei 
A térbeli elörajzolás eszközei 


Az elörajzolás folyamata 


Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai 
Síkbeli és térbeli elörajzolás 
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása 


adott feladat elvégzéséhez 


- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása 


5. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.5/0111-06 


Fémek kézi és kisgépes alakítása 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Egyszerii  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Reszelés, fii részelés, köszörülés 


C típus Élkiképzés 
B típus Haj lítás 
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B típus Nyújtás 
B típus Egyengetés 
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Egyéb méröeszközök használata 
Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem megosztás 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Müveletek gyakorlása 60% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kézi megmunkálási gyakorlatok 
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése 
Alkatrészek illesztése 


3. szint 
3. szint 
5. szint 
5. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 4. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0110-06 0 36 0 


112/1.0/0110-06 


Általános gépészeti 
munka-, baleset-, tőz-
és környezetvédelmi 
feladatok szk 112/1.2/0110-06 36 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.1/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Elsösegélynyújtási ismeretek 
A típus Tüzkár bejelentése 
A típus Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint Elsösegélynyújtás 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Csoportos helyzetgyakorlat 100% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 
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Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Tennivalók vészhelyzetben 


Tazvédelmi elöírások 
Teendök taz esetén 
Tazoltóberendezések használata 


Elsösegélynyújtás 
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére 


Elsösegélyt igánylö helyzetek: 
- az eszméletlenség 


- heveny rosszullétek 


- fájdalommal járó kórképek 


- belgyógyászati balesetek 


- mérgezések 
- sérülések 


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben 


Újraélesztés 


Rendkívüli helyzetek dokumentálása 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/1.2/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait 


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
A típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Környezetvédelmi ismeretek 


Tazvédelmi ismeretek 
Munkabiztonsági ismeretek 


Munkavégzés szabályai 


Elsösegélynyújtási ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Áttekintöképesség 
Figyelemösszpontosítás 


Rendszerezöképesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Szabálykövetés Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20% 
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20% 


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Munkavédelem 


Munkavédelem célja, alapfogalmai 
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények 
Tüzvédelem 


Tüzveszélyes anyagok 
Tüzveszélyességi osztálybasorolás 


Foglalkozás-egészségügy 
Természetvédelem 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A 
védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti 
parkok, védett természeti területek 
A víz 


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális 
szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és 
az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása 


A levegö 
A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és 
hatásaik 


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei 
Technológiai lehetöségek 
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegı. 
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegıtisztaság-védelem. 
A hulladékok 


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, 
lehetıségei. 
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, 
különleges kezelést igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 
Zaj és rezgés 
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. 


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és 
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges 
módjai. 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 5. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0345-06 Mőszaki mérések szk 112/1.1/0345-06 0 36 0 36 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0345-06 


Mőszaki mérések 


 
Hidraulikus méréseket végez 
Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, 
áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis) 
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet 
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására 
Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli 
gondolatcserére, információszerzésre 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Villamos áramköri alapszámítások 
Áramlástani alapszámítások 
Hidraulikai alapok 
Villamos alapok 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Egyéb méröeszközök 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Pontosság 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
D típus 
D típus 
C típus 


1. szint 
4. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% 
Müveletek gyakorlása 50% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása 
Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése 
Adatok számítása, müszaki táblázatok használata 
Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 6. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/2.2/0345-06 0 0 54 
szk 112/2.3/0345-06 18 0 0 


112/2.0/0345-06 
Gépelemek 
beállítása 


szk 112/2.4/0345-06 0 0 54 


144 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei I. 


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Mérési utasítás 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és 
beállításuk 


Müködési jellemzök mérése 
Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
Csöhálózati rajzjelek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Olvasott szöveg megértése 
Fogalmazás írásban 
Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 


B típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, 
üzemeltetésük. 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtások 


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, 
jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése 
Homlokkerekek, fogasléc 
Kúpkerekek 


Csavarkerekek 
Csigahajtás 
Lánchajtás 


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok I. 


 
Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Tengelykapcsolók és beállításuk 
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk 
Tengelyek, csapágyak és beállításuk 
Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
3. szint Gép kezelöszervei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak 
beállítása 


Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, 
különleges) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei II. 


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 
Beállít forgómozgású áthajtómüveket 
Beállít szerszámgép-hajtómüveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk 
A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A típus Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


3. szint Elemi számolási készség 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Figyelemmegosztás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Kezdeményezökészség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 
beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása 


Forgattyús hajtómii  felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Excenter és bütykös mechanizmusok 


Fogaskerekes hajtás 


- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) 


- tengelykapcsolós hajtómiiegység 
- összetett hajtómiivek 


- Meander-rendszerii  hajtómii  


- cserekerekes hajtómiiegység 
- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység 
- csúszóékes hajtómiiegység 


Irányváltók 
- kúpkerekes irányváltó 


- homlokkerekes irányváltó 


- lemezkapcsolós irányváltó 


- elektromos irányváltó 
Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, 
öntvényházak) 


Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, 
fajtái) 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok II. 


 
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 


Beállít forgómozgású áthajtómiiveket 
Beállít szerszámgép-hajtómiiveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Mozgásátalakító elemek és beállításuk 


Áthajtómiivek és beállításuk 


Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk 


Tengelyek, csapágyak és beállításuk 


Vázszerkezetek és beállításuk 


Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok 
Beállító célszerszámok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


B típus 
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3. szint Mennyiségérzék 
4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint 


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 


Figyelem-összpontosítás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtö készség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 7. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.2/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.3/0345-06 0 0 38 
szk 112/3.4/0345-06 0 0 8 


112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 


szk 112/3.5/0345-06 0 0 8 


90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0345-06 


Gépbeállítás elmélete I. 


 
Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellOzOk (ventillátorok)) 
Beállít belsOégésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és 
beállításuk 


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi 
Pneumatikai alapok 
Vezérléstechnikai alapok 
HO- és áramlástani alapmérések 
Müködési jellemzOk kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Információforrások kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Felfogóképesség 


B típus
C típus 
B típus 


B típus 


D típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 


Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) milködése, felépítése 


Szivattyúk jellemzö paraméterei 


szállítási nyomás 
térfogatáram 
statikai magasság 
szívómagasság 
nyomómagasság 
szállítómagasság 
szállítómagasság és a nyomás kapcsolata 


- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , 
milködése, felépítése 


A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma 


Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) 


Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása 


Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram) 


Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat 
ütemei) 


Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés) 


Belsöégésil motorok jelleggörbéi 


Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása 
Otto- és Diesel motorok szabályozása 


Villamos gyújtóberendezések 


Diesel-motor izzítóberendezés 


Belsöégésil motorok hiltése 
Olajozási rendszerek 
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2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0345-06 


Gépbeállítás elmélete II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata 
Mértékegységek 
Mőködési jellemzık kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Szabadkézi rajzolás 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Rendszerekben való gondolkodás 
Absztrakt gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Nyelvhelyesség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% 
Írásos elemzések készítése 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
C típus 


3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek 
- Gépi lemezollók 
- Lemezhajlítógépek 
- Sajtók 
Lemezmegmunkáló gépek automatizálása 


Forgácsoló szerszámgépek 
- Esztergák 
- Marógépek 
- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek 
- Fúrógépek 
- Köszörü gépek 
- Finommegmunkáló gépek 
Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0345-06 


Gépek beállítása I. 


 
Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellozok (ventillátorok)) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és 
beállításuk 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méroeszközök 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


B típus 
B típus 


A típus
B típus


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Önállóság 
Pontosság 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges 
adatok meghatározása 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0345-06 


Gépek beállítása II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hütö- és kenöanyagok 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Hajtóanyagok 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 
Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Beállít belsö égésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


112/3.5/0345-06 


Gépek beállítása III. 


 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Tüzelöanyagok 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Környezetvédelmi ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


A típus
B típus
A típus
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 







 


 


Tanulói tevékenységformák: 
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Belsıégéső motorok beállítása, mőködéshez szükséges adatok meghatározása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 8. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
elméleti alapjai szk 112/1.1/0220-06 72 0 0 72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0220-06 


Gépészeti kötések elméleti alapjai 


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Korrózióvédelem 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
gépészeti szaktanterem 


Képzési idö: 
72 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük 
Oldható kötések 


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok 
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése 
Csavarozás és szerszámai 


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi 
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai 
A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a 
csavarkötés munkabiztonsági elöírásai 
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása 
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk 
Nemoldható kötések 


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása 
A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési 
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk 
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 


Hegesztés 
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik 
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület 
Az adhézió fogalma 
A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok 
Savas és savmentes dezoxidáló szerek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 9. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.2/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.3/0220-06 0 0 18 
szk 112/2.4/0220-06 0 0 36 


112/2.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
készítése 


szk 112/2.5/0220-06 0 0 72 


198 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0220-06 


Oldható kötések szerelése 


 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 


kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elıvigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetı magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Irányítási készség 
Irányíthatóság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, 
müveletei 


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei 
müveletei 


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és 
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei 


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0220-06 


Nemoldható kötések készítése 


 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 
kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 







 


 


Tanulói tevékenységformák: 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 
Szabálykövetö magatartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


 


A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek 
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai 
A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 
Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, 
szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások 
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok 
A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0220-06 


Kemény és lágyforrasztás 


 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
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Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 







 


 53 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése 
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási 
eljárásai 
A forrasztás munkabiztonsági elöírásai 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0220-06 


Gázhegesztés 


 
Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
A gázhegesztés biztonsági ismeretei 
A gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Szabványok használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése 
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5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gázhegesztö berendezések, tartozékok 
Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0220-06 


Kézi ívhegesztés 


 
Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Az ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Szabványok használata 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 


4. szin
t 3. 
szint 


5. szin
t 5. 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési varratjelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete 
Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból 


Varratfajták 
Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai 


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése 
AWI, AFI hegesztés 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 10. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0220-06 14 0 0 
112/3.0/0220-06 


Korrózió elleni 
védekezés szk 112/3.2/0220-06 0 0 14 


28 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0220-06 


A korrózióvédelem alapjai 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintı képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Gépészeti szaktanterem 


Képzési idı: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A korrózió 


A felületek elökészítése 
Nemfémes bevonatok 
Galvánbevonatok 


Mázolás, lakkozás 
Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei 
Tüzi fémbevonatok 


Biztonságtechnika, környezetvédelem 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0220-06 


Korrózióvédelem 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 


Kisüzemi termelöhely 
Képzési idö: 


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A felületek elıkészítése 


Mázolás, lakkozás 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 11. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.2/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.3/0221-06 30 0 0 
szk 112/1.4/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.5/0221-06 8 0 0 


112/1.0/0221-06 
Gépelemek szerelési 
ismeretei 


szk 112/1.6/0221-06 10 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0221-06 


Szerelési dokumentációk 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Szabványhasználati ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


- 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz készítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai 
- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, 


végszerelés, beszabályozás) 
- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma 
- szerelési bázisok 


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, 
hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) 
tartama. 
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése. 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: 


fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok 
Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek 
rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0221-06 


A dokumentumokon alkalmazott jelképek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Szereléshez kapcsolódó jelek  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Pontosság 
Stabil kéztartás 


Testi erö 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rendszerek rajzai 
- kapcsolási vázlatok 
- villamos rendszerek rajzai 
- építészeti rendszerek rajzai 
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.3/0221-06 


Szakmai számítások 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
Az általános fizikai jellemzök kiszámítása 
A müködési jellemzök kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Mértékegységek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Elemi számolási készség 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


c típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség Hozzárendelt 


társas kompetenciák: Hatékony 
kérdezés készsége 


Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
30 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, 
alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtás 
Fogaskerékhajtás 


Csigahajtás 
Lánchajtás 


Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások 


jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén) 


tengelytávolság meghatározása 


Homlokkerekek 


Kúpkerekek 
Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek 
Siklócsapágyak 


Gördülöcsapágyak 
Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, 
beállításukhoz szükséges számítások 


(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) 
Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, 
jellemzöik,  


beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, 
cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii , Norton) 


Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos) 


Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, 
lengöhimbás hajtómii , excenter és bütykös mechanizmusok 


Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások 
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(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus) 
Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz 
szükséges számítások 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.4/0221-06 


Anyagtulajdonságok 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Villamos tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Technológiai tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 
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5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.5/0221-06 


Felhasznált anyagok 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Vasfémek 
Nemvas fémek 


Többalkotós szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Hajtóanyagok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 
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6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.6/0221-06 


Szereléskor alkalmazott mérések 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Felületi érdesség mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
Keménységmérés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
Szerelö kéziszerszámok 


Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 30% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 
Méröszoba 


Képzési idö: 
10 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás 
során 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
5. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 12. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0221-06 0 0 26 
szk 112/2.2/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.3/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.4/0221-06 0 0 25 


112/2.0/0221-06 
Szerelési 
gyakorlatok 


szk 112/2.5/0221-06 0 0 25 


126 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0221-06 


Hajtások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetı hibákat 


Általános alapmőveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-
ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelı kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenırzıképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


4. szint
4. szint
4. szint 
5. szint 
5. szint


5. szint
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek 
– tisztítása 
– hiba-felvételezés müveletei 
– szerelése 


– cseréje, javítása 
– beállítása, ellenörzése 


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése 
– csigahajtómü szerelése, javítása 
– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése 
Hajtómüvek szerelése, javítása 
- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 
- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0221-06 


Tengelykapcsolók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, 
kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Tengelykapcsolók 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenorzoképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók 
- szerelési terveinek készítése 


- szerelése, hibafelvétele, javítása 
- jellemzo paraméterek mérése, beállítása 
- karbantartása 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 
5. szint 


5. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0221-06 


Mozgásakadályozó elemek szerelése 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, 
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Fékek, mozgásakadályozó elemek 
Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Környezetvédelmi ismeretek 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenorzoképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása 
Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0221-06 


Mozgásátalakítók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, 
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Mozgásátalakító elemek 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Környezetvédelmi ismeretek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0221-06 


Ágyazások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Vázszerkezetek 


Tengelyek és csapágyak 
Mérési utasítás 


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 13. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0225-06 0 36 0 
112/1.0/0225-06 Anyagok 


szk 112/1.2/0225-06 54 0 0 
90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0225-06 


Anyagvizsgálati gyakorlatok 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Anyagvizsgálatok 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint 
3. szint 


3. szi
nt 


4. szi
nt 


Roncsolásos anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
Technológiai vizsgálatok 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 


 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Tapintás 
Megbízhatóság 
Térbeli tájékozódás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Technológiai minták elemzése 10% 
Tesztfeladat megoldása 5% 
Elemzés készítése tapasztalatokról 15% 
Technológiai próbák végzése 40% 







 


 74 


A képzési helyszín jellege: 
Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban 
Anyagvizsgálati laboratórium 


Képzési idö: 


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása 
Mechanikai anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok 
Hegesztési varratvizsgálat 
Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése 
Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok 
használata 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.2/0225-06 


Anyagismeret 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö 
felhasználási területeik 


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai 
Szabványos ipari vasötvözetek 
Szabványos könnyüfémötvözetek 
Szabványos színesfémötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 


Rendszerezö képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Kézügyesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 
Tesztfeladat megoldása 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10% 


C típus 


C típus 


B típus 
C típus 
C típus 
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A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk 
Milanyagok 
Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) 


oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák) 


A textíliák 


A papír 


A bör 


A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok 
A fémes anyagok 
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása 
Fémek tisztítása és ötvözése. 


Nagytisztaságú fémek elöállítása 
Fémek és ötvözeteik 


A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés 
elmélete 


Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások 


Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése 


A nemesítés 


Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések 


Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) 
alakítás 


Fémek hegesztése, vágása és forrasztása 


Hidegalakítási technológiák 


Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. 


Anyagkiválasztás 
Anyaghibák 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 14. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0225-06 0 50 0 
112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 


szk 112/2.2/0225-06 0 20 0 
70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0225-06 


Geometriai mérési gyakorlatok 


 
Ellenöriz felületi érdességet 
Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
C típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Mechanikai hosszmérések 


Mérés optikai méröeszközökkel 
Mérés idomszerekkel 


Felületi érdesség mérése 
Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 


Gépipari méröeszközök használata 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
Mérési jegyzökönyv készítése 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Stabil kéztartás 
Precizitás 


Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 
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Geometriai mérési gyakorlat 55% 


Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 
Üzemlátogatás üzemi mérOszobában 


Képzési idO: 


50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, 
mérOOrával 


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával 
Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel 
Szögmérések szinuszvonalzOval 
KülsO kúpok mérése, ellenOrzése 
BelsO kúpok mérése, ellenOrzése 
Mérés mérOhasábokkal 


KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése 
digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség 
ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése 


Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség 
ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések 


Mérési dokumentumok készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítOja: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0225-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
EllenOriz felületi érdességet 


Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete 


C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb. 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépipari mérOeszközök használata 


4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


4. szint Milszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt mOdszerkompetenciák: 


RendszerezO képesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Megbízhatóság 
FelelOsségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Írásos elemzések készítése 35% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 


Képzési idO: 
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk 
Miszerhibák 


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata 
Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk 
Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk 
Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 


Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége. 


Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 15. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0346-06 0 0 36 
112/1.0/0346-06 


Melegüzemi 
gyakorlatok szk 112/1.2/0346-06 18 0 0 


54 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok 


 
Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


Hökezelési utasítás 


Vasfémek 
Képlékenyalakítás 
Kovácsolás 
Hökezelés 


Képlékenyakakítás gépei 
Hökezelés biztonsági ismeretei 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Gépipari méröeszközök használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). 
Hökezelések végzése, színrefuttatás 
Keménység ellenörzés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Nemvas-fémek 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Gyártási müveletterv 
Gyártási müveleti utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Felfogóképesség 
Tervezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hıkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 16. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0346-06 36 0 0 
szk 112/2.2/0346-06 0 0 72 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 
szk 112/2.3/0346-06 0 0 70 


178 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0346-06 


Megmunkálási alapismeretek 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Technológiai tulajdonságok 
Általános gépipari technológiai ismeretek 
Általános fizikai jellemzık kiszámítása 
Geometriai méretek kiszámítása 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Forgácsolás munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
3. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Szabadkézi rajzolás 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása 
A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei 
Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö 
megmunkálása esetén 
Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, 
technológiai paramétereinek kiválasztása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok I. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Szabványos fémes szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Kézi- és kisgépes forgácsolás 
Gépi forgácsolás 
Finomfelületi megmunkálás 
Szerszámgépek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elöírások 
Alapmüveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok II. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


Elörajzolás 
Anyagszétválasztás 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Szabványhasználati ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
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Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elıírások 
Alapmőveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 17. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0346-06 28 0 0 
szk 112/3.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/3.3/0346-06 0 0 28 


112/3.0/0346-06 Szerelés 


szk 112/3.4/0346-06 0 0 28 


112 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0346-06 


Szerelési ismeretek 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szereléshez kapcsolódó jelek 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek 
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 


4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Müvelettervek jelképeinek értelmezése 
Elemi számolási készség 
Szerelési családfa értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Fogalmazás írásban 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
28 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 
során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0346-06 


Szerelési gyakorlatok I. 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Fékek, mozgásakadályózó elemek 
Tengelykapcsolók 
Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Mozgásátalakító elemek 
Tengelyek és csapágyak 
Villamos áramköri alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gép kezelöszerveinek kezelése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


5. szint 
4. szint 
4. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0346-06 


Szerelési gyakorlatok II. 


 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Vázszerkezetek 


Hegesztés 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése 
Technológiai emelö- és szállítóberendezések 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Logikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


B típus 
B típus 


B típus 
B típus 
C típus 


C típus 
A típus 
A típus 


4. 
zint 
5. 


zint 
4. szint 
5. szint 
4. szint 
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4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0346-06 


Szerelési gyakorlatok III. 


 
Szerel, javít, karbantart belsoégésii  motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Belso égésii  motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Miiködési jellemzok kiszámítása 
Belso égésii  motorok 
Tüzeloanyagok 
Vezérléstechnikai alapok 


Miiködési jellemzok mérése 
Tiizvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata 


Gép kezeloszerveinek kezelése 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Egyéb méroeszközök használata 


Elemi számolási készség 


Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 


Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
- 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 


Miiveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanmiihely 


Képzési ido: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Belsoégésii  motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) 


C típus 
C típus 


B típus 
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus 


5. szint 
4. szint 


5. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 18. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/4.1/0346-06 14 0 0 
szk 112/4.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/4.3/0346-06 0 0 14 


112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 


szk 112/4.4/0346-06 0 0 14 


70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.1/0346-06 


Üzembehelyezés elmélete 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és 
szállítóberendezéseket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
B típus 


Hidraulikus-rajzjelek 
Pneumatikus-rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Hidraulikai alapok 
Pneumatikai alapok 
Villamos alapok 
Áramlástani alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Müszaki táblázatok kezelése 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Eredményorientáltság 
Következtetési képesség 


4. szint 
1. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idO: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.2/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata I. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és 
szállítóberendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Müködési jellemzOk mérése 
Felületi érdesség mérése és ellenOrzése 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
HO- és áramlástani alapmérések 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.3/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata II. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Hajtóanyagok 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Villamos tulajdonságok 
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
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4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerekben való gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.4/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata III. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Keménységmérés 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Hütö- és kenöanyagok 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Mértékegységek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
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4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


- 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyessé


g Hozzárendelt társas 
kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremt
ı készség 
Közér


thetıség Tanulói 
tevékenységformá
k: 


Mőveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai 


berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 96 


Szakmai alapozás 9 évfolyam  
A mőszaki ábrázolások alapjai  


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolások 
alapjai 


37 óra 
A tanulók fegyelmezett 
munkavégzésre nevelése. 
A rajzeszközök 
és mérıeszközök pontos 
használata. 
Gondos és esztétikus 
munkavégzésre nevelés. 
Tanári bemutatás 
és magyarázat alapján 
jegyzetkészítés. 
 


A mőszaki dokumentáció 
és a szabvány fogalma. 
A mőszaki dokumentáció 
általános elıírásai. 
A mértékegységek, 
névleges és tényleges 
méret. 
Mérési gyakorlatok: 
hosszúságmérés 
mérıszalaggal, 
tolómérıvel, 
mikrométerrel. 
Ellenırzı eszközök 
használata: derékszög, 
acél- és más vonalzók, 
szögellenırzı eszközök. 
Rajzlapok méretei, 
méretarány, feliratmezı, 
darabjegyzék, vonalfajták, 
méretmegadás, 
szabványírás. 
Rajzeszközök használata, 
rajzok készítése (papíron 
és munkadarabon). 
 


A munkahely rendjét, 
a fontosabb 
munkavédelmi 
és tőzrendészeti oktatás 
szabályait munkanaplóba, 
jegyzetfüzetbe leírják. 
Megismerkednek 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásaival. 
Gyakorolják a fontosabb 
mértékegységeket és azok 
átszámítását 
prefixumokkal. 
Felmérı dolgozatot írnak, 
és azt kiértékelik. 
Hosszúságmérési 
gyakorlatokat végeznek, 
különféle hosszmérı 
eszközökkel. 
Ismerkednek az ellenırzı 
eszközökkel 
és használatukat 
gyakorolják. 
Rajzeszközökkel 
ismerkednek 
és gyakorolják azok 
használatát 
Vázlatkészítés gyakorlásával 
megtanulják a rajzlapok 
méreteit, 
a méretarányokat stb. 


– A tanulók be tudják 
tartani 
a munkavédelmi 
és tőzrendészeti 
elıírásokat. 
– Tudják alkalmazni 
a mőszaki 
dokumentáció 
általános elıírásait. 
– A tanulók képesek 
alkalmazni az SI 
alapmértékegységeit 
és azok kisebb 
és nagyobb értékeit 
prefixumokkal 
átszámítani. 
– Tudnak tolómérıvel 
0,05 mm pontossággal mérni. 
– Tudják 
a rajzeszközöket 
használni, ismerik 
a rajzlapméreteket, 
a kicsinyítést 
és nagyítást. 
– El tudják készíteni 
a feliratmezıt, 
a darabjegyzéket, 
tudnak méreteket 
helyesen megadni. 
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Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 
Az anyagok tulajdonságai. 
 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 
bır, mőanyagok, 
gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 
felhasználási 
területeiket. 
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 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 
jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 
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Szakmai alapozás 10. évfolyam  
Mőszaki ábrázolás 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolás 


74 óra 


Metszeti ábrázolás 
Egyszerő és összetett 
metszete 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Egyszerő testek 
ábrázolása metszetben, 
füzetben és A/4-es 
rajzlapon, projektfeladat 
Forgástestek ábrázolása 
félvetületben, félnézet-
félmetszetben. 
füzetben és 
A/4-es rajzlapon 
Lépcsıs metszetek 
alkalmazása 
csoportmunkában 
Differenciált feladatok. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a metszeteket 
rendszerezni, 
− jelrendszerüket 
ismertetni, 
szerkesztési 
feladatokat elvégezni, 
− különbséget tenni 
metszet és szelvény 
között, 
− alkatrészt összetett 
metszetben ábrázolni. 
 


 
Méretmegadás elemei, 
mérethálózat felépítése 
Rajzi szabályok 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Bázisméretek, 
szerkesztési és 
technológiai bázisok 
megválasztása, indoklása. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− szabvány szerinti, 
megfelelı 
méretelosztású 
méretezett rajzot 
készíteni, 
− alkalmazni a 
különleges 
méretmegadások 
szabályait, 
− alkalmazni a 
bázisméreteket, a 
szerkesztési és 
technológiai 
bázisokat. 
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Alkatrészrajz, mőhelyrajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Alkatrészrajzok készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
méretezett rajzot 
készíteni. 
 


 
Összeállítási rajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Összeállítási rajz 
készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− helyesen értelmezni 
az összeállítási rajz 
fogalmát, 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
összeállítási rajzot 
készíteni. 
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Lemezalakítási módok  
 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: Nem 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Lemezalakítási módok 
74 óra 
 


Statika 
Erırendszerek 
Síkbeli erırendszerek 
Egyensúly fogalma, 
annak biztosítása. 
Az erı és erırendszerek 
fogalma, jelölése, 
jellemzıinek ismerete. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb 
szerkesztések és 
számítási feladatok 
végzése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− egyéb tantárgyakban 
szerzett ismereteiket 
hasznosítani, 
− az erıt ábrázolni, 
összetevıkre bontani, 
erık eredıjét 
meghatározni, 
− az erı nyomatékát 
meghatározni, 
− ismertetni az erı 
jelét, mértékegységeit 
és az eredı erı 
kiszámításának 
módját. 


 Tartók statikája 
Egyszerő és konzolos 
Tartó fogalma.  
A tartó reakció erıinek meghatározása 
számítással. Kötélerı ábra kiszerkesztése. 
Nyíróerı ábra szerkesztése. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kéttámaszú tartók 
reakcióerıit, 
veszélyes 
keresztmetszetét, 
maximális hajlító 
nyomatékát 
meghatározni. 
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 Terhelési módok 
Egyszerő igénybevételek 
Húzott és hengerelt 
acélok alkalmazása 
Egyszerőbb 
acélszerkezetek 
Csıszerkezetek elemei 
Csıhajlítási eljárások 
Képlékenyalakítási 
eljárások: 
− kovácsolás és sajtolás 
− hengerlés 
− huzal-, rúd- és 
csıhúzás 
− mélyhúzás. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni és 
ismertetni az 
egyszerő 
igénybevételeket, 
− acélszerkezetek, 
csıszerkezetek 
igénybevételeit 
felismerni, ismertetni, 
− acélcsöveket adott 
sugárral meghajlítani, 
− ismertetni a 
képlékenyalakítás 
lényegét. 
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Szakmai alapozás 9 évfolyam  


A mőszaki ábrázolások alapjai  


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolások 
alapjai 


37 óra 
A tanulók fegyelmezett 
munkavégzésre nevelése. 
A rajzeszközök 
és mérıeszközök pontos 
használata. 
Gondos és esztétikus 
munkavégzésre nevelés. 
Tanári bemutatás 
és magyarázat alapján 
jegyzetkészítés. 
 


A mőszaki dokumentáció 
és a szabvány fogalma. 
A mőszaki dokumentáció 
általános elıírásai. 
A mértékegységek, 
névleges és tényleges 
méret. 
Mérési gyakorlatok: 
hosszúságmérés 
mérıszalaggal, 
tolómérıvel, 
mikrométerrel. 
Ellenırzı eszközök 
használata: derékszög, 
acél- és más vonalzók, 
szögellenırzı eszközök. 
Rajzlapok méretei, 
méretarány, feliratmezı, 
darabjegyzék, vonalfajták, 
méretmegadás, 
szabványírás. 
Rajzeszközök használata, 
rajzok készítése (papíron 
és munkadarabon). 
 


A munkahely rendjét, 
a fontosabb 
munkavédelmi 
és tőzrendészeti oktatás 
szabályait munkanaplóba, 
jegyzetfüzetbe leírják. 
Megismerkednek 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásaival. 
Gyakorolják a fontosabb 
mértékegységeket és azok 
átszámítását 
prefixumokkal. 
Felmérı dolgozatot írnak, 
és azt kiértékelik. 
Hosszúságmérési 
gyakorlatokat végeznek, 
különféle hosszmérı 
eszközökkel. 
Ismerkednek az ellenırzı 
eszközökkel 
és használatukat 
gyakorolják. 
Rajzeszközökkel 
ismerkednek 
és gyakorolják azok 
használatát vázlatkészítés 
gyakorlásával 
megtanulják a rajzlapok méreteit, 
a méretarányokat stb. 


– A tanulók be tudják 
tartani a munkavédelmi 
és tőzrendészeti 
elıírásokat. 
– Tudják alkalmazni 
a mőszaki dokumentáció 
általános elıírásait. 
– A tanulók képesek 
alkalmazni az SI 
alapmértékegységeit 
és azok kisebb 
és nagyobb értékeit 
prefixumokkal 
átszámítani. 
– Tudnak 
mérıszalaggal mmpontossággal, 
tolómérıvel 
0,05 mm pontossággal 
mérni. 
– Tudják használni az 
ellenırzı eszközöket. 
– Tudják a rajzeszközöket 
használni, ismerik 
a rajzlapméreteket, 
a kicsinyítést és nagyítást. 
– El tudják készíteni 
a feliratmezıt, 
a darabjegyzéket, 
tudnak méreteket 
helyesen megadni. 
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Anyagok  


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: NEM 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Anyagok  
37 óra 


Fémes és nemfémes anyagok. 
Nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok, hulladékok, 
melléktermékek, 
megkülönböztetése, 
felismerése. 
A villamos és nem 
villamos szakterületeken 
használt anyagok csoportosítása. 
Az anyagok tulajdonságai. 
 


Adatgyőjtés egyéni, 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
Projektfeladat készítése. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felismerni és jellemezni 
a fémes, nemfémes anyagokat, 
– megérteni 
a nyersanyagok, alapanyagok, 
segédanyagok fogalmát, 
– különbséget tenni 
a hulladék 
és a melléktermék között, 
– felismerni 
a hulladékhasznosítás gazdasági 
jelentıségét, 
– bemutatni, ismertetni 
az alapanyagok alapvetı fizikai, 
kémiai, mechanikai és 
technológiai tulajdonságait. 


 Nemfémes anyagok. 
 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– felsorolni a kerámia, 
fa, textíliák, papír, 
bır, mőanyagok, 
gumi, hıszigetelı 
anyagok, 
kenıanyagok 
jellemzı 
tulajdonságait, 
– ismertetni 
felhasználási 
területeiket. 
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 Fémek jellemzıi. 
Vasalapú fémféleségek 
(öntöttvas, szerkezeti 
és szerszámacél). 
Könnyő és színesfémek 
és ötvözeteik. 
Fémek, vasalapú, könnyő 
színesfémek, ötvözeteik 
jellemzıi és felhasználási 
területeik ismerete. 


Adatgyőjtés, egyéni 
illetve csoportos alapon. 
Alkalmazások 
a környezetben. 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
– jellemezni a vasat 
és a jellegzetes 
vasötvözeteket, 
könnyő és 
színesfémeket, 
ötvözeteiket, 
– felsorolni 
a felhasználási 
területeiket. 
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Szakmai alapozás 10. évfolyam  


Mőszaki ábrázolás 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem 
Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 


Mőszaki ábrázolás 


74 óra 


Metszeti ábrázolás 
Egyszerő és összetett 
metszete 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Egyszerő testek 
ábrázolása metszetben, 
füzetben és A/4-es 
rajzlapon, projektfeladat 
Forgástestek ábrázolása 
félvetületben, félnézet-
félmetszetben. 
füzetben és 
A/4-es rajzlapon 
Lépcsıs metszetek 
alkalmazása 
csoportmunkában 
Differenciált feladatok. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a metszeteket 
rendszerezni, 
− jelrendszerüket 
ismertetni, 
szerkesztési 
feladatokat elvégezni, 
− különbséget tenni 
metszet és szelvény 
között, 
− alkatrészt összetett 
metszetben ábrázolni. 
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Méretmegadás elemei, 
mérethálózat felépítése 
Rajzi szabályok 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Bázisméretek, 
szerkesztési és 
technológiai bázisok 
megválasztása, indoklása. 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− szabvány szerinti, 
megfelelı 
méretelosztású 
méretezett rajzot 
készíteni, 
− alkalmazni a 
különleges 
méretmegadások 
szabályait, 
− alkalmazni a 
bázisméreteket, a 
szerkesztési és 
technológiai 
bázisokat. 


 
Alkatrészrajz, mőhelyrajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Alkatrészrajzok készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
méretezett rajzot 
készíteni. 
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Összeállítási rajz 
Rajzi szabványok 
Rajzolvasás 
 


Csoportos, páros és 
egyedi tevékenységek 
Szabványlapok 
használata, rajzolvasási 
feladatok 
Összeállítási rajz 
készítése 
füzetbe és A/4-es 
rajzlapra 
Differenciált feladatok 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− helyesen értelmezni 
az összeállítási rajz 
fogalmát, 
− a rajzi szabályok és 
szabványok 
alkalmazásával 
összeállítási rajzot 
készíteni. 
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Lemezalakítási módok  
 


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN , Csoportbontás: Nem 


Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Lemezalakítási módok 
74 óra 
 


Statika 
Erırendszerek 
Síkbeli erırendszerek 
Egyensúly fogalma, 
annak biztosítása. 
Az erı és erırendszerek 
fogalma, jelölése, 
jellemzıinek ismerete. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb 
szerkesztések és 
számítási feladatok 
végzése 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− egyéb tantárgyakban 
szerzett ismereteiket 
hasznosítani, 
− az erıt ábrázolni, 
összetevıkre bontani, 
erık eredıjét 
meghatározni, 
− az erı nyomatékát 
meghatározni, 
− ismertetni az erı 
jelét, mértékegységeit 
és az eredı erı 
kiszámításának 
módját. 


 Tartók statikája 
Egyszerő és konzolos 
Tartó fogalma.  
A tartó reakció erıinek meghatározása 
számítással. Kötélerı ábra kiszerkesztése. 
Nyíróerı ábra szerkesztése. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− kéttámaszú tartók 
reakcióerıit, 
veszélyes 
keresztmetszetét, 
maximális hajlító 
nyomatékát 
meghatározni. 
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 Terhelési módok 
Egyszerő igénybevételek 
Húzott és hengerelt 
acélok alkalmazása 
Egyszerőbb 
acélszerkezetek 
Csıszerkezetek elemei 
Csıhajlítási eljárások 
Képlékenyalakítási 
eljárások: 
− kovácsolás és sajtolás 
− hengerlés 
− huzal-, rúd- és 
csıhúzás 
− mélyhúzás. 


Csoportos, páros 
tevékenységek 
Adatgyőjtés, 
összehasonlítás 
A matematika és fizika 
tantárgyakban tanult 
ismeretek alkalmazása 
Egyszerőbb számítási 
feladatok elvégzése 
Látogatás egy 
fémszerkezetes 
építkezésen, ill. üzemben, 
gyárban 
 


A tanulók legyenek 
képesek: 
− felismerni és 
ismertetni az 
egyszerő 
igénybevételeket, 
− acélszerkezetek, 
csıszerkezetek 
igénybevételeit 
felismerni, ismertetni, 
− acélcsöveket adott 
sugárral meghajlítani, 
− ismertetni a 
képlékenyalakítás 
lényegét. 
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Szakmai tankönyvek listája:  


 
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I 
Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. 
Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 


66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 
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TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 102 ajánlott 
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Szakmai vizsgák 
 


A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró 
vizsga eredményes letételével 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü 
szakképzésben résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 


 
A szakmai vizsga részei: 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése A 
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése A 


hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli 


Idötartama: 120 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0345-06 
Gépbeállítási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Gépbeállítás, müködési jellemzök mérése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 


Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek. A hozzárendelt 
jellemzö vizsgatevékenység: 


szóbeli 


Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 75% 


2. feladat 25% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0220-06 Gépészeti 
kötési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Oldható és nemoldható kötések készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 180 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai A hozzárendelt 


jellemzö vizsgatevékenység: 


szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 022 1-06 
Gépelemek szerelése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 180 perc 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Hibafelvételi jegyzökönyv készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 60 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 40% 


 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Anyagvizsgálati mérések 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 60 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 60 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 30% 
2. feladat 70% 


7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0346-06 Géplakatos feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Gépegység szerelése, javítása. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 100% 


A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 10 
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5. vizsgarész: 10 
6. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 25 


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı 
szempontjai: - 
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10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható elızetes tanulmányok 
A beszámítható elızetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Géplakatos szakképesítés képzéséhez beszámítható elızetes tudás 
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 


 
 


S z a k k é p e s í- t é s Vizsgarész/követelménymodul Vizsgafeladat 


Azonosítója Megnevezése Száma Azonosítója Megnevezése 
Szá
ma Megnevezése 


Idıtarta
ma 


 
Sorrendje 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


1 0110-06 


Általános 
gépészeti munka-, 
baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi 
feladatok 


1 
Elsısegélynyújt
ás, újraélesztés 
/gyakorlati/ 


30 perc 1 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


1 0110-06 


Általános 
gépészeti munka-, 
baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi 
feladatok 


2 


Munka-, 
környezet- és 
tőzvédelmi 
ismeretek 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


2 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


2 
0111-06 


 


Általános 
gépészeti 
technológiai 
feladatok I. 
(szerelı) 


1 


Összetett 
lemezalkatrész 
készítése 
/gyakorlati/ 


240 perc 3 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


2 
0111-06 


 


Általános 
gépészeti 
technológiai 
feladatok I. 
(szerelı) 


2 


Technológiai 
dokumentáció 
készítése 
/írásbeli/ 


120 perc 4 
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31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


3 
0345-06  


 


Gépbeállítási 
feladatok 


 
1 


Gépbeállítás, 
mőködési 
jellemzık 
mérése 
/gyakorlati/ 


120 perc 5 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


3 
0345-06  


 


Gépbeállítási 
feladatok 


 
2 


Gépszerkezetta
ni, 
gépüzemeltetési 
ismeretek 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


6 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


4 
0220-06  


 
Gépészeti kötési 


feladatok 
1 


Oldható és nem 
oldható kötések 


készítése. 
/gyakorlati/ 


180 perc 7 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


4 
0220-06  


 
Gépészeti kötési 


feladatok 
2 


Kötések 
megválasztásán
ak és 
létesítésének 
szempontjai 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


8 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


5 


 
 


0221-06  
 


Gépelemek 
szerelése 


1 


Szerkezeti 
egységek 
szerelése, 
cseréje, 
beállítása 
/gyakorlati/ 


180 perc 9 
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31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


5 
0221-06  


 
Gépelemek 
szerelése 


2 


Hibafelvételi 
jegyzıkönyv 
készítése 
/gyakorlati/ 


60 perc 
 


10 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


6 
0225-06  


 


Általános 
anyagvizsgálatok 


és geometriai 
mérések 


1 


Anyagvizsgálati 
mérések 
/gyakorlati/ 
 


60 perc 
 


11 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


6 
0225-06  


 


Általános 
anyagvizsgálatok 


és geometriai 
mérések 


2 


Összetett méret-
, alak-, 
helyzetellenırz
és 
/gyakorlati/ 


60 perc 
 


12 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


7 
0346-06  


 
Géplakatos 
feladatok 


1 


Gépegység 
szerelése, 
javítása 
 


240 perc 
 


13 


      
Vizsga idı 
összesen: 


23 óra 
45 perc 
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SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 


 A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA  


9. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek  72 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok  144 óra 
 Elmélet és gyakorlat  216 óra 


10. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek  72 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok  144 óra 
 Elmélet és gyakorlat 216 óra 


11. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek  216 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok  144 óra 
 Elmélet és gyakorlat  360 óra 


12. évfolyam 


 Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 óra 
 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 128 óra 
 Elmélet és gyakorlat  320 óra 


 
 


GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK 
 


9-12. évfolyam 
 


Célok és feladatok 
 


A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetıséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsıfokú továbbtanulás elıkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 
A Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoport tevékenységformáinak és 
technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetıséget a tanulók tapasztalatainak 
rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. 
A tevékenységek sokszínő, tartalmas, aktív magatartást és tanulási élményeket is eredményezı bemutatásával 
keltse fel az érdeklıdést, és tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására. 
A tananyag tanításának célja, hogy továbbfejlessze és erısítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, 
bıvítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanult ismereteket. 
Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó mőszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus 
gondolkodását, célirányos mőszaki feladatmegoldó képességét. 
A gépészet gyakorlatias, sokszínő, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményezı 
bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklıdését a terület iránt, bizonyítsa be számukra 
annak gazdasági jelentıségét, fejlıdési tendenciáit. 
Keltse fel az érdeklıdést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a technológiai és termelési 
fejlesztı-, tervezımunka néhány feladatát és módszerét. 
Teremtsen alkalmakat, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges, a terület munkaköreiben 
szükséges megfelelı magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerısítéséhez. 
Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait. Alakítsa ki a tanulókban 
a minıségi munkavégzés igényét és a környezettel szembeni felelısségérzetet. 
Segítse a tanulókat leendı szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális 
megtervezésében. 
 
Ábrázoló geometria fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletüket, vizuális kultúrájukat. Készítse elı a tanulókat a 
szakmai tantárgyak tanulásához szükséges ábrázolási ismeretek elsajátítására. Biztosítson lehetıséget a tanulóknak 
képességeik szélesebb körő kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklıdés felkeltésére és a tehetség 
felkutatására. 
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Az Ipari anyagok és elıgyártmányok oktatásának célja, hogy a tanulók tudják csoportosítani a mőszaki 
gyakorlatban alkalmazott fontosabb anyagokat. Elméleti ismereteik tanulása során, tegyenek szert a szabványok 
alkalmazására. 
 
A Géprajzi ismeretek tanulása során az ismeretek és tevékenységek rendszerbe szervezése révén fejlıdjenek az 
ábrázolási képességeik. Elméleti ismereteinek tanulása során, valamint az alkatrészrajzok és az egyszerőbb 
összeállítási rajzok készítése révén ismerjék meg és alkalmazzák helyesen a szabványos elıírásokat. 
 
A Geometriai mérések oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat, a mérıeszközöket és helyes 
használatukat. Az informatikai ismeretek birtokában készítsék el feladataikat. 
 
A Munka-, tőz-, és környezetvédelem fejlessze a természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek 
szintetizálását. A tanulók megértsék az ember és a természet kapcsolatának alapvetı összefüggéseit, felismerjék a 
természet- és környezetvédelem tudományos, mőszaki, ökonómiai, jogi lehetıségét, tudatosítsa a természeti és a 
társadalmi környezet emberi egészséget veszélyeztetı hatásait, bemutassa az információs technológiák hatását az 
emberre. Célja a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a biztonságtechnikát és a munkaszervezést 
összekapcsoló szemléletmód kialakítása. 
 
A CNC alapismeretek oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a korszerő szerszámgépeket és programozási 
lehetıségeit. 
Az Anyagválasztás elmélete ismertesse meg a tanulókkal az anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságukat.  
Az Anyagvizsgálatok oktatása során a tanulók ismerjék meg a mérési eljárásokat. Eközben szerezzenek gyakorlatot 
a környezeti hatások okozta terhelésrıl és az egészségügyi követelményekrıl. 
 
A Gépészeti alapismeretek tanulása során a tanulók ismerjék meg a legfontosabb statikai és szilárdságtani 
fogalmakat, méretezési, ellenırzési elveket, módszereket. Eközben szerezzenek gyakorlatot a szakkönyvek, 
táblázatok, katalógusok használatában. A tanulók ismerjék meg a gépészeti gyakorlatban leggyakrabban elıforduló 
gépelemek funkcióját, mőködését, szerkezetét, alkalmazását, méretezését, ellenırzését.  
Az CAD oktatásának célja, hogy az informatikai készségeket továbbfejlessze a szakmai felhasználási igényeknek 
megfelelıen. A tanulók képesek legyenek a mőszaki dokumentációkészítés korszerő elektronikus módszereit és a 
CAD rajzkészítés alapjait elsajátítani. 
 
A Képlékeny alakítás oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a fémtani fogalmakat, a gépészet területén 
leggyakrabban alkalmazott anyagok tulajdonságait, valamint felhasználási területüket. Nyerjenek betekintést a 
fontosabb gyártási, kötési és mőanyag feldolgozási technológiákba. 


Fejlesztési követelmények 


A fejlesztendı kompetenciák 


A szaknyelv alkalmazása 
 
Szakmai szöveg megértése 
A tanuló legyen képes hallott és olvasott szakmai szöveget megérteni. 
Tudja, hogy bizonyos fogalmak eltérı jelentéssel bírnak.  
Legyen képes e különbözı jelentéseket értelmezni. 
 
Fogalmak azonosítása, helyes használata 
A tanuló legyen képes a fontosabb fogalmakat meghatározás alapján felismerni. 
Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat kiválasztani, rendszerezni, használni. 
Legyen képes a szakszókincset használni. 
Forrás alapján legyen képes fogalmak meghatározására. 
 
Kommunikáció szakmai nyelven 
A tanuló legyen képes szakmai nyelvezető mondanivalóját közérthetıen megfogalmazni.  
Legyen képes kapcsolatot teremteni és fenntartani. 
Kapcsolatkialakításban kezdeményezı legyen. 


 
Források használata és értékelése 


 
Internet használata 
Megadott szempontok alapján a tanuló tudjon az internetrıl információkat győjteni adott forrásból, és tudja az 
információkat saját korábbi ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni, indokolni.  
Legyen képes a forrás szerzıjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni, és azokat a forrás és saját 
ismeretei alapján indokolni. 
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Különbözı típusú forrásokból származó információk összevetése 
A tanuló legyen képes másodlagos és elsıdleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések 
megállapítására. 
Legyen képes bemutatni, hogy a vizsgált forrásban miként tükrözıdik a szerzı személyes helyzete. 
 
Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése 
A tanuló legyen képes képi források leírására. 
Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját ismereteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és 
indokolni. 
 
Információk győjtése és következtetések levonása egyszerő statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, 
kronológiákból 
Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó 
állításokat megfogalmazni, következtetéseket levonni, egyszerő, rövid kifejtést igénylı kérdésekre válaszolni. 
Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó ábrák alapján szöveges 
elemzést készíteni. 
 
A tények és feltételezések megkülönböztetése 
A tanuló legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni megadott szempontok alapján egyszerőbb 
forrásokból és ismeretterjesztı szövegekbıl. 
Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztı szövegekben megjelenı tények és feltételezések önálló 
megkülönböztetésére, tudja indokolni állításait. 
 


A problémaközpontú gondolkodás 
 
A probléma felismerése 
A tanuló legyen képes a figyelem összpontosítására, a feladat helyes értelmezésére. 
Legyen képes az ismeretanyagból a megoldandó probléma kiemelésére. 
Esettanulmányokban, példákban ismerje fel a tanult szakmai problémát. 
Legyen képes esettanulmányokban és példaesetekben az igények és elvárások megfogalmazására. 
 
A problémamegoldás keresése 
A tanuló legyen képes az ok-okozati összefüggések felismerésére. 
Tudja felsorolni a megoldási lépéseket. 
Legyen képes a megoldások információszükségleteinek meghatározására. 
A megfogalmazott problémát tudja többféleképpen megoldani, a változatokat értelmezni. 
A különbözı megoldások összevetése, elınyök, hátrányok megállapítása. 
 
A problémamegoldás értékelése 
A tanuló legyen kreatív, ötletgazdag, rendelkezzen tervezési képességgel, a várható eredményeket tudja 
megbecsülni, a kapott értékeket elemezni. 
Legyen képes a hibaelhárításra problémamegoldással. 
 


Az ismeretanyag differenciálása 
 
Lényegkiemelés 
A tanuló legyen képes az ismeretanyag legfontosabb elemeit bemutatni. 
Legyen képes a bemutatás terjedelmi (idı) korlátait betartani. 
Legyen képes a kritikus gondolkodásra, a lényeges és a kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetésére. 
Tudja az információkat szakmailag meghatározott szempontok alapján szétválogatni.  
Legyen képes megfigyelési szempontok kiválasztására. 
 
Különbségek és azonosságok felismerése 
A tanuló legyen képes a dolgok közös és eltérı tulajdonságainak megállapítására, felsorolására. 
Tudja a hatásokat és a kölcsönhatásokat felismerni, bemutatni. 
Legyen képes a tulajdonságokat értékelni különbözı szempontok szerint. 
 
Az elvonatkoztatás képessége 
A tanuló rendelkezzen egy vizsgálat szempontjából a fontos összefüggéseket mutató elemek felismerésének 
képességével. 
Legyen képes a vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések felismerésére. 
Tudjon eseménysorokat bemutatni. 
Rendelkezzen a rendszerben való gondolkodással, rendszerezı képességgel egy rendszeren belül legyen képes az 
alrendszerek értelmezésére. 
Adatokból tudjon táblázatokat, ábrákat, grafikonokat készíteni. 
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Legyen képes az ábrákból, grafikonokból adatok felismerésére és egyszerőbb értelmezésére. 
Legyen képes a konkrét példákból az általános következtetés megfogalmazására. 
Az általános következtetés alapján tudjon konkrét példákat felsorolni. 
Legyen képes a tények és törvényszerőségek közötti összefüggések felismerésére. 
 


Digitális kompetenciák 
 
Szövegszerkesztés 
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztı programot. 
Tudja használni a szövegszerkesztı program lehetıségeit. 
Tudjon önállóan készíteni egyszerő szöveges dokumentumokat. 
Részletes feladatleírás alapján legyen képes a hétköznapi életben elıforduló szöveges dokumentum elıállítására. 
Ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél...) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket 
önállóan elkészíteni. 
Tudja dokumentumait esztétikus formára hozni. 
Tudja kezelni a szövegszerkesztı nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenırzı, szinonima szótár), törekedjen a 
helyes és igényes fogalmazásra. 
Tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni. 


 
Táblázatkezelés 
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelı programot. 
Tudja használni a táblázatkezelı program lehetıségeit. 
Legyen képes adatokat egyszerő táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. 
Legyen képes egyszerő kimutatásokat készíteni. 
Tudjon adatokat célszerően csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyőjteni. 
Tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni. 


 
Információs hálózati szolgáltatások 
Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresıprogramokkal. 
Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különbözı dokumentumokat csatolni. 
Tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni. 
Tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni. 
Tudjon célszerő hiperszöveges dokumentumokat készíteni. 


 
Prezentáció (bemutató) és grafika 
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentáció készítı programot. 
Tudja használni a rajzoló, valamint prezentáció készítı program lehetıségeit. 
Tudjon egyszerő ábrákat rajzolni, azokkal mőveleteket végezni. 
Tudjon képekkel mőveleteket végezni, minıségüket javítani. 
Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. 
Képekbıl, szövegekbıl tudjon bemutató anyagokat létrehozni. 
 


 
Gyakorlati tevékenységek végzése 


 
Munkavégzés 
A tanuló legyen képes feladatait önállóan végezni. 
Munkáját szorgalmasan, precízen, felelısségtudattal, megbízhatóan, körültekintéssel, elıvigyázatosan végezze. 
Képes legyen munkafolyamatokat megszervezni. 
Rendelkezzen helyzetfelismeréssel, áttekintı képességgel. 
Legyen képes az új ötletek, megoldások kipróbálására. 
Ismerje a munka- és egészségvédelmi elıírásokat. 
 
Környezettudatosság 
A tanulók legyenek tisztában a nyersanyagok és az alapanyagok  
– természeti erıforrásaival,  
– eredetével,  
– a szállítási tényezıkkel,  
– a termelés során keletkezı kibocsátások kezelésével és  
– az újrahasznosítás lehetıségeivel. 


 
Színek érzékelése, kezelése 
A tanuló legyen képes minél több színárnyalatot megkülönböztetni, a színkülönbségeket észrevenni. 
Legyen képes megadott színárnyalatot alapszínekbıl kikeverni. 


A tananyag tanulása során fejlıdjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így 
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különösen az ismeretelemzı-értékelı, fogalomalkotó gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és 
ismeretalkalmazás képessége, az algoritmusalkalmazási, konstrukciós, számítási és rajzképességek, a szóbeli és 
írásos szakmai kommunikációs képességek. 
A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá a számítástechnikai eszközök használatához. 
Alakuljon ki, fejlıdjön, erısödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, szakmai tanulásuk 
legyen átgondolt, célszerő, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és 
helyes használatára, írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra. A 
tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá az önálló tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz, 
érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. 
Folyamatosan erısödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, 
fogadják el, és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, 
magatartásformákat. 
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlıdjön és erısödjön a szakmához, a választott munkához, 
életpályához való kötıdés. 
Erısödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelısségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, 
teljesítményének tisztelete. 
A tanulók lássák meg a környezet, a technika, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak értékeit, 
ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyezı, természet- és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen 
magatartást. 
 


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 
 
Az értékelés és ellenırzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a 
tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és 
módok) egyaránt. 
A továbbhaladás feltételei címő fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlıdést 
kell elérniük.  
Ebben az alapvetı ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggı tevékenységek szerepelnek, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következı évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák. 
 
A fejlesztendı képességek rendszerezve a következık: 


− Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak 
felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.  


− Egyszerőbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek. 
− Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 


kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelı képesség fejlesztése, mindennapos 
élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja. 


− Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekrıl, személyekrıl, problémákról.  
− A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala. 


 
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a 
hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítı 
diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetıségét, hiszen legfıbb feladatunk a tanuló 
informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók 
rangsorolása 
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján 
történhet. 


9. évfolyam 
 


Évi óraszám: 72 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


Mőszaki rajz: 
Vizuális nyelvi ismeretek alkalmazása. 
A látvány vizuális tartalmának, törvényszerőségeinek feltárása. 
A vizuális kommunikáció funkciói megfelelı megjelenítési formáinak értelmezése, alkalmazása. 
A mőszaki ábrázolás legfontosabb területeinek megismerése, vetületi, axonometrikus és metszeti ábrák 
szerkesztése, készítése. Tárgyak és különbözı ábrázolásaik összevetése, elemzése. A mőszaki rajzokon alkalmazott 
jelölések ismerete, összevetése jelentésükkel. 
A mőszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése. 
Szabadkézi felvételi vázlatok készítése. 
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Mőszaki rajz: 72 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Alapfogalmak 


A mőszaki rajz feladata. 
Rajzeszközök és alkalmazásuk. 
Rajzi szabványok (vonalak, feliratmezı, 
méretmegadás stb.). 
Síkmértani szerkesztések. 
Szabványos méretarányok. 
Mőveletek síkelemekkel (szerkesztés és 
derékszögő vonalzókkal való rajzolás). 
Csavarvonal szerkesztése és az evolvens 
származtatása. 


Képi források megadott szempont 
szerinti értelmezése. 
Probléma felismerése. 
A problémamegoldás keresése. 


Térmértan 


Térelemek: pont, egyenes, sík. 
Térelemek kölcsönös helyzete. 
Egyenes valódi hossza. 
Egyszerőbb síklapú testek és származtatásuk. 
Forgástestek és származtatásuk. 


Képi források megadott szempont 
szerinti értelmezése. 


Ábrázolási módok 


Vetületi ábrázolás. 
Egy képsíkos ábrázolás. 
A második képsík. 
A képsíkrendszer, a képsíkok egybeforgatása. 
Térelemek ábrázolása. 
Pont és egyenes illeszkedése. 
Különleges helyzető egyenesek. 
Egyenesek kölcsönös helyzete, a láthatóság. 
Különbözı helyzető sík ábrázolása. 
Perspektivikus és axonometrikus ábrázolás. 
Testek csonkítása, síkmetszés, palástkiterítés. 
Rekonstrukció. 
Áthatási görbék szerkesztése. 


Képi források megadott szempont 
szerinti értelmezése. 
Probléma felismerése. 
A problémamegoldás keresése. 


Géprajzi ismeretek 


Géprajzi alapfogalmak. 
 A mérıeszközök szerepe a vázlatkészítésben. 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma.  
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített 
ábrázolások.  
Mérethálózat felépítése, különleges 
méretmegadások.  


Szakmai szöveg megértése. 
Kommunikáció szakmai nyelven. 
Lényegkiemelés. 
Különbségek és azonosságok 
felismerése. 
 


 
Továbbhaladás feltételei 


 
Mőszaki rajz  
A tanulók ismerjék a mőszaki ábrázolás legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges 
térszemléleti alapokkal. 
Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás 
szabályait. 
Legyenek képesek az egyszerőbb tárgyak, valamint ezek vetületi és axonometrikus ábrái között az összefüggések 
megtalálására, egyeztetésére. 
Ismerjék és helyesen használják a mőszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket. 


 


10. évfolyam 


Évi óraszám: 72 óra 


Belépı tevékenységformák 


Géprajzi ismeretek  
A mőszaki ábrázolás alapjaiban tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése. 
Szabadkézi felvételi vázlatok készítése. 
A géprajzszabványok megismerése, alkalmazása, tőrés- és illesztés táblázatok használata. 
Géprajzok és más mőszaki területek rajzdokumentációinak elemzése, értelmezése. 
A géprajzhoz szükséges számítások végzése. 
 







 


 8 


 
 
Geometriai mérések 
A tanulók tudják csoportosítani a mérési eljárásokat. 
A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása. 
Egészségügyi ismeretek alkalmazása. 
A tanulók tudják csoportosítani az anyagvizsgáló eljárásokat. 
Környezeti tényezık hatása. 


 
Géprajzi ismeretek: 36 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Géprajzi alapismeretek 
 


Géprajzi alapfogalmak.  
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma.  
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített 
ábrázolások.  
Mérethálózat felépítése, különleges 
méretmegadások.  
Tőrés, illesztés.  
Felületi minıség.  
Jelképes ábrázolások.  
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat 
alapján, rajzolvasás. Alkatrészrajzok szabadkézi 
rekonstrukciója összeállítási rajzok, 
rajzdokumentációk elemzése. Alkatrészrajzok 
elemzési szempontjai, fémszerkezetek rajzai.  
A gépészeti technológiai dokumentumok 
tartalmi és formai sajátosságai.  
A dokumentáció készítésének, alkalmazásának, 
megırzésének szabályai, eljárási rendje. 


Szakmai szöveg megértése. 
Kommunikáció szakmai nyelven. 
Lényegkiemelés. 
Különbségek és azonosságok 
felismerése. 
Az elvonatkoztatás képessége. 
Környezettudatosság. 


 


Geometriai mérések: 36 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Geometriai mérések 
 


Mérési rendszerek.  
Mértékegység-rendszerek.  
A hosszúságmérések alapelve.  
Mérési bázis.  
A hossz- és szögméréseknél fellépı jellegzetes 
hibák.  
A mérési eredmény bizonytalansága (mérési 
bizonytalanság).  
Az eredı mérési bizonytalanság kiszámítása.  
A mérési feladathoz illeszkedı mérıeszközök 
kiválasztásának szempontjai.  
Mechanikai hosszmérı eszközök jellemzıi 
(mérıhasábok, tolómérı, mikrométer, 
indikátorok). 
Optikai hosszmérı eszközök jellemzıi, villamos 
elven mőködı hosszmérı eszközök.  
Szögmérı eszközök.  
Kúposság mérése.  
Tőrés, illesztés alapfogalmai, idomszerek 
jellemzıi.  
A felületi érdesség és mérése.  
Alak és helyzettőrés, alak és helyzetellenırzés.  
Mérési jegyzıkönyv tartalma, felépítése. 
Az SPC helye és szerepe a mérési 
folyamatokban. 


A probléma felismerése 
A problémamegoldás keresése 
A problémamegoldás értékelése 
Az elvonatkoztatás képessége 
Környezettudatosság 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Anyagvizsgálatok 
 


Az anyagvizsgáló eljárások csoportosítása cél és 
módszer szerint. 
Fizikai vizsgálatok (viszkozitás értelmezése, 
mérési eljárásai, eszközei, sőrőségmérés).  
A kémiai vizsgálatok fajtái, a mérések elve, 
mintavétel.  
A mechanikai vizsgálatok elméleti alapjai, a 
vizsgálatra vonatkozó szabványelıírások (gép, 
próbadarab, szakítódiagram elemzése stb.), ReH; 
ReL; Rm; A10, illetve A80, a hengeres 
próbatestnél Z, a finomlemez próbatestnél r, n 
értékének meghatározása.  
Az ütımő, a próbatest, az ütımunka megadása, a 
kritikus átmenet értelmezése.  
Keménységmérések elve, módszerei. Hibakeresı 
vizsgálatok (szemrevételezés, penetrációs, 
mágneses, örvényáramos repedésvizsgálat, 
ultrahangos, radiográfiai vizsgálatok) elve. 


A probléma felismerése 
A problémamegoldás keresése 
A problémamegoldás értékelése 
Az elvonatkoztatás képessége 
Környezettudatosság 
Források használata 


A továbbhaladás feltételei 


Géprajzi ismeretek 
A tanulók ismerjék a géprajzi ismeretek legfontosabb területeit, rendelkezzenek az ábrázoláshoz szükséges 
alapokkal. 
Tudjanak szerkeszteni vetületi, axonometrikus ábrákat, ezeken helyesen alkalmazzák a vetületi ábrázolás 
szabályait. 
Legyenek képesek az egyszerőbb tárgyak, valamint alkatrészek között az összefüggések megtalálására, 
egyeztetésére. 
Ismerjék és helyesen használják a mőszaki rajzokon alkalmazott tanult jelöléseket. 
 
Geometriai mérések 
A tanulók jegyzıkönyv és más önálló szakmai munkáiknak az eredményeit írásos formában rögzítsék és adják be 
értékelésre. 
Meghatározott témákból rajzi, számításos, elemzési feladatok dokumentált megoldása és beadása jegyzıkönyv 
formában és számítástechnikai úton. 


 
11. évfolyam 


 
Évi óraszám: 216 óra 


 
Belépı tevékenységformák 


 
CNC alapismeretek: 
A tanulók tudják csoportosítani a mőszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb gépeket, berendezéseket. 
Ismerjék az informatika adta lehetıségeket. 
Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat. 
Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására. 
 
Anyagválasztás elmélet: 
A tanulók tudják csoportosítani a mőszaki gyakorlatban alkalmazott fontosabb anyagokat. 
Ismerjék az alapvetı fémes és nemfémes anyagok tulajdonságait és jellemzı felhasználási területeit. 
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, 
írásos, képi és elektronikus ismeretforrások felhasználásával. 
Beadásra szánt rajzfeladatok, számítási jegyzıkönyvek, beszámolók készítése. 
 
Gépészeti alapismeretek: 
A fizikában, matematikában tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése. 
Számítások végzése, geometriai szerkesztı eljárások alkalmazása tanári irányítással és segédletek felhasználásával 
önállóan, statikai és szilárdságtani témákban. 
Rajzvázlatok készítése statikai és szilárdságtani számítások folyamán. 
 
CAD ismeretek: 
Az iskolában rendszeresített CAD rendszer használata. 
A gépészeti tervezési folyamat menetének megismerése. 
Komplex feladatmegoldás számítógéppel. 
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Szövegszerkesztı, táblázatkezelı szoftverek használata. 
Adatbázis-kezelı szoftver használata. 


 
CNC  alapismeretek: 36 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CNC gépek felépítése, 
kezelése 


A tantárgy tartalma, követelmények. 
A tananyagegység ismertesse meg a 
számjegyvezérléső gépek programozásának 
alapjait.  
Az alábbi feladatokat kell végrehajtani:  
– ismertetni a gépiparban alkalmazott NC-CNC 
vezérlések programozásának általános szabályait 
– ismertetni a kontúrleírás lehetıségeit  
A tananyagegység témakörei:  
NC-CNC-technika  
Geometriai információk meghatározása  
CNC-programozás  
Méretmegadási módok: 
– abszolút 
– növekményes (inkrementális)  
A CNC-gépek koordináta-rendszerei 
– a koordinátarendszer helyzete a jellegzetes 
szerszámgépeken  
A CNC-gépek jellegzetes pontjai 
– Nullpontfelvétel, nullponteltolás  
Szerszámkorrekció 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Az ismeretanyag differenciálása 


Anyagválasztás elmélet: 72 óra 


 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Anyagjelölések 
értelmezése 


Gyakorlati jelentıségő szabványos ötvözetek 
áttekintése.  
Az ipari vasötvözetek csoportosítása.  
Az ötvözık és szennyezık hatása az acélok 
tulajdonságaira.  
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és 
EN szerint.  
A vas- és acélöntvények osztályozása és 
jelölései a MSZ és EN szerint.  
Az alumínium ötvözı anyagai, ötvözeteinek 
osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint.  
A réz ötvözı anyagai, ötvözeteinek osztályozása 
és jelölései az MSZ és EN szerint.  
Az ón, ólom és a horgany ötvözı anyagai, 
ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 
és EN szerint.  
Anyagkiválasztás. 
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, 
technológiai).  
Az anyagkiválasztás mőszaki, gazdasági 
szempontjai.  
Az anyagok kikeresése táblázatokból és 
szabványokból.  
A kohászati félkész termékek méretszabványai 
és mőszaki szállítási elıírások. 


Fogalmak azonosítása, helyes 
használata 
Különbözı típusú forrásokból 
származó információk 
összevetése 
Környezettudatosság 
A probléma felismerése 
A problémamegoldás keresése 
A problémamegoldás értékelése 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Anyagválasztás elméleti 
alapjai 


 


A tananyagelem elsajátítását célszerő az alábbi 
témakörök köré csoportosítani – a gépiparban 
felhasznált anyagok csoportosítása – 
metallográfiai alapismeretek – vasötvözetek – 
nemvas fémek és ötvözeteik – hıkezelés – 
segédanyagok.  
Alapos elsajátítása nélkülözhetetlen – a 
gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt 
mechanikai tulajdonságokat biztosító 
elıgyártmány, - a gyártáshoz szükséges 
szerszám anyagminıségének helyes 
megválasztásához, - az anyag mechanikai és 
technológiai tulajdonságai (keménység, 
kopásállóság, egynemőség, feszültségmentesség, 
szemcseméret, szemcseszerkezet) célirányos 
megváltoztatásához szükséges hıkezelési 
technológia, - a legjobban megfelelı hőtı- és 
kenıanyagok kiválasztásához a leglényegesebb 
szempont az összefüggések megmutatása, 
amellyel a tanulói aktivitás is növelhetı.  
Erısítsük a többi – elsısorban a mőszaki és a 
természettudományos, valamint gyakorlati 
tantárgyakkal való koncentrációt a metallográfiai 
alapismereteknél – az általános jellemzık 
fontosak, amelyeket ismerni és alkalmazni kell a 
további témáknál, valamint a többi szakmai 
tárgynál is – az izotermás és a folyamatos hőtéső 
C-görbéket az Fe-Fe3C állapotábrából 
vezessük le. 
Fektessünk megfelelı hangsúlyt az Fe-Fe3C 
állapotábra, valamint a szövetdiagram 
megértetésére. 
A vasötvözeteknél az érvényes szabványos 
jelölést kell alkalmazni, azonban célszerő a 
régebbi szabványjelöléseket is megismertetni. 
A témakör tanításakor a metallográfiai 
alapismeretekben tanultakra kell támaszkodni 
(Pl. milyen ötvözı anyagot tartalmazzon a 
melegszilárd acél; mely ötvözık növelik az acél 
korrózióállóságát; melyik ötvözı anyag hatására 
lesz az acél finomszemcsés stb.). 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Az ismeretanyag differenciálása 


Gépészeti alapismeretek:72 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Statikai alapfogalmak, 
síkbeli erırendszerek 


A statika alaptételei. 
A közös pontban metszıdı és párhuzamos 
erırendszer eredıjének meghatározása 
számítással és szerkesztéssel. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Síkbeli egyensúlyi 
szerkezetek, tartók 


vizsgálata 


A kényszerek fajtái és jellemzıik. 
Három erı egyensúlya szerkesztéssel és 
számítással. 
Síkbeli erık eredıje és egyensúlya számítással és 
szerkesztéssel. 
A megoszló erırendszer. 
Megoszló erırendszer eredıje. 
Koncentrált erıkkel, megoszló erırendszerrel és 
vegyes terhelés terhelt tartók vizsgálata: 
a terhelés koncentrált erıkbıl áll és a tartó 
szimmetria tengelyére merıleges. 
A nyomatéki ábra szerkesztésének menete: 
a terhelés koncentrált erıkbıl áll és a tartó 
szimmetria tengelyére merıleges. 
Egyik végén befogott tartók vizsgálata. 
Megoszló terhelés. 
Végezzen számításokat a maximális 
hajlítónyomaték és nyíróerı meghatározására. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
 


Igénybevételek, 
síkidomok 


keresztmetszeti jellemzıi 


 Síkidomok (keresztmetszetek) elsırendő vagy 
statikai nyomatéka. 
Az igénybevételek fogalma. 
Feszültségeloszlás a terhelt keresztmetszet 
mentén különféle igénybevételek esetében. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
 


Egyszerő igénybevételek 


Egyszerő alkatrészek szilárdsági méretezése, 
méretellenırzése és a megfelelı anyagminıség 
megválasztása. 
Végezzen számításokat és ellenırizze megadott 
adatok alapján egy húzó igénybevétellel terhelt 
állandó keresztmetszető rúd szilárdságilag 
szükséges keresztmetszetét, átmérıjét. 
Végezzen számításokat a megadott adatokkal 
gépszerkezeti elemen létrejövı felületi 
nyomásra, illetve palástnyomásra, majd 
ellenırizze a gépszerkezeti elemet. 
Egyszerő tartókon a hajlító 
igénybevételkor elvégezhetı méretezés, 
ellenırzés és terhelhetıség 
meghatározása. 
A másodrendő nyomatékot 
és a keresztmetszeti tényezıt kör és 
téglalap valamint körgyőrő keresztmetszeteknél. 
A csavaró igénybevételkor elvégezhetı 
ellenırzés. 
A csavarónyomaték kiszámítása az erı és erıkar, 
illetve az átvitt nyomaték esetében. 
Definiálja a poláris másodrendő 
nyomatékot. 
A poláris másodrendő nyomaték és a 
keresztmetszeti tényezı kör keresztmetszetnél. 
Végezzen ellenırzést. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
 


Összetett igénybevételek 


Az anyagban ébredı eredı feszültség 
meghatározása. 
A gyakorlatban gyakran elıforduló összetett 
igénybevételő gépalkatrészek méretezésének 
elve és méretellenırzésének alapjai. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
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CAD ismeretek: 36 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CAD programok 
 


A  CAD-program és más alkalmazások közti 
kapcsolatok . 
CAD-program lehetıségei a mőszaki 
dokumentációk készítésénél. 
Keret és szövegmezı készítése.  
A méretmegadás alapjai. 
CAD program segítségével rajzdokumentációk 
készítése, síkbeli rajz  
Különféle rajzdokumentációk készítése CAD 
programmal. 
Áttekintés a mőszaki felhasználásról. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Digitális kompetencia 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése 
Probléma felismerése 
 


 
A továbbhaladás feltételei 


 
Anyagválasztás elmélet: 
A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések 
megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint. 
 
Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történı kiválasztás. 
Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata. 
Hıkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, mőanyag-feldolgozás megismerése. 
 
Gépészeti alapismeretek: 
A tanulók tudják meghatározni szerkesztéssel és számítással a kéttámaszú és az egyik végén befogott tartók 
reakcióerıit, veszélyes keresztmetszetét és a maximális hajlítónyomaték nagyságát koncentrált erık, megoszló 
erırendszer és vegyes terhelés esetében. 
Legyenek képesek egyszerőbb méretezési feladatokat megoldani, méretellenırzést elvégezni egyszerő és összetett 
igénybevételek esetén. 
 
CAD ismeretek: 
A tanulók középiskolai szintő gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg táblázatkezelı, szövegszerkesztı 
program használatával. 
A tanulók középiskolai szintő gépészeti tervezési feladatokat oldanak meg CAD-program használatával. 
Képesek egyszerőbb alkatrészrajzokat készíteni. 
 


12. évfolyam 
 


Évi óraszám: 192 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


Munka-, tőz-, és környezetvédelem: 
A természettudományos tantárgyakban szerzett ismeretek szintetizálása. 
Környezeti tényezık mőszeres mérése (pl. zajmérés, pH-mérés). 
Esettanulmányok készítése iskolában, lakóhelyen. 
Munkahely tesztelése ergonómiai szempontból. 
Tőzvédelem a munkahelyeken. 
 
Gépészeti kötések 
A jellegzetes gépelemek rajzvázlatainak elkészítése másolással, majd önállóan. 
A gépelemek rajzainak készítésekor a géprajz szabványos elıírásainak alkalmazása, az ismeretek szintetizálása. 
A fontosabb gépelemszabványok megismerése tanári bemutatás során. 
Gépelemekre vonatkozó, alapvetı geometriai és szilárdsági számítások végzése. 
Bemutatott valós gépelemek tanulmányozása, elemzése. 
Csapágy-, gépelem- és egyéb katalógusok megismerése, katalógusból történı elemkiválasztás. 
 
Képlékeny alakítás 
A szerkezeti anyagok, alapanyagok, segédanyagok felismerése, fogalmainak tisztázása, szabványos anyagjelölések 
megismerése, anyag- és tárgyminták összevetése rajzokkal, leírásokkal, elemzés adott szempontok szerint. 
Anyag- és félgyártmány-katalógusok megismerése, katalógusból történı kiválasztás. 
Diagramok, állapotábrák elemzése, a vas-karbon állapotábra használata. 
Hıkezelések, öntészet, melegalakítások, nem oldható kötési módok, mőanyag-feldolgozás megismerése. 
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Munka-, tőz-, és környezetvédelem: 32 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Munka-, baleset- és 
tőzvédelmi ismeretek 


 


Munkavédelem.  
Munkavédelem célja, alapfogalmai.  
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.  
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.  
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.  
Tőzvédelem.  
Tőzveszélyes anyagok.  
Tőzveszélyességi osztályba sorolás. 
Foglalkozás-egészségügy.  
Elsısegélynyújtás. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés. 
Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság. 


Környezetvédelmi 
ismeretek 


 
 


Természetvédelem.  
A természetvédelem és a környezetvédelem 
fogalma.  
A természetvédelmi jogszabályok.  
A védelem jelentısége. 
Nemzetközi szervezetek és egyezmények.  
Védett területek, nemzeti parkok, védett 
természeti területek.  
A víz. 
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzıi.  
Az ivóvíz minısége.  
Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése.  
A vízszennyezés.  
A hıszennyezés.  
A közmőolló.  
A kommunális és az ipari szennyvizek 
keletkezése és tisztítása.  
A vízminıség-védelem szabályozása.  
A levegı.  
A levegıszennyezés forrásai. Emisszió, 
transzmisszió, immisszió.  
Légszennyezı gázok és hatásaik.  
Por és cseppfolyós szennyezı anyagok. A 
légszennyezés csökkentésének módszerei.  
Technológiai lehetıségek.  
A leválasztó berendezések típusai. 
Az ólomszennyezés.  
A szmog és a városi levegı.  
Gazdasági és egészségügyi károk.  
A levegıtisztaság-védelem.  
A hulladékok.  
A települési és a termelési hulladék.  
A kommunális hulladék ártalmatlanítási 
módszerei, lehetıségei - égetés, rendezett 
lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás.  
Veszélyes hulladékok, különleges kezelést 
igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk 
módszerei, technológiái.  
Zaj és rezgés.  
A hang és a rezgés fogalma.  
A bel-skála.  
A zaj élettani hatásai.  
A zajszennyezés keletkezése.  
A környezeti rezgések keletkezése.  
A környezeti zaj- és rezgésvédelem 
szabályozása.  
Az ipari és a városi zajszennyezés.  
A védekezés lehetséges módjai. 


A probléma felismerése. 
A problémamegoldás keresése. 
A problémamegoldás értékelése. 
Az elvonatkoztatás képessége. 
Környezettudatosság. 
Források használata. 


 


Gépészeti kötések: 64 óra 
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Témakörök Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Gépészeti kötések 
elméleti alapjai 


 


A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem 
oldható kötések), alkalmazási területük. 
Oldható kötések  
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, 
menetelemek, menettípusok.  
Csavarkötésnél az önzárás. 
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése.  
Csavarozás és szerszámai. Csavarbiztosítási 
eljárások jellemzıi. Csavarmeghúzási nyomaték 
korlátozása. A csavarkötés méretezési és 
ellenırzési eljárásai. 
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzıi, 
tőrések, illesztések, ábrázolásuk.  
Ékkötés méretezése és ellenırzése. 
A szabványos szegecsek fajtái és fı alkalmazási 
területei.  
Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, 
hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási 
területük, ábrázolásuk.  
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések.  
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási 
területe.  
Az adhézió fogalma. 
A palástnyomás zsugorkötésnél. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata 
Az ismeretanyag differenciálása 
 


Rugók és 
lengéscsillapítók 


Jellemezze és vázolja fel a jellegzetes 
rugótípusokat. 


Csövek, csıszerelvények 


Számítsa ki a térfogatáram, illetve a tömegáram 
és az áramlási sebesség ismeretében a szükséges 
névleges átmérıjő csı átmérıjét, és a 
szabványból válassza ki a szabványos méretét.  
A kötés ellenırzése. 
A folyadékok áramlása csıvezetékekben. 


Tengelyek, csapágyazások 
 


Mutassa be szilárdsági számításokkal a tengely 
egyes keresztmetszeti méreteinek 
meghatározását. 


Tengelykapcsolók és 
fékek 


Ismertesse az alábbi tengelykapcsoló 
csoportokból egy-egy típusnak a mőködését: 
merev tengelykapcsolók (tárcsás, tokos, héjas), 
rugalmas tengelykapcsolók (bır- és gumidugós, 
acéltős, acélszalagos), kiegyenlítı tengely-
kapcsolók, súrlódó tengelykapcsolók (súrlódó 
tárcsás, lemezes, kúpos), önmőködı tengely-
kapcsolók (biztonsági, indító, szabadonfutó). 
Számítsa ki a legfontosabb mőködési 
jellemzıket. 


Hajtások 


Ismertesse a különbözı súrlódásos és 
kényszerkapcsolatú hajtások 
nyomatékátszármaztató elemeinek anyagát, 
igénybevételét, méretezési elvét, az áttételt 
befolyásoló geometriai jellemzıit. 
Az elemi evolvens fogaskerekek geometriai 
méreteinek számítása. 
A kúpkerék hajtás. 
Számítsa ki a legfontosabb mőködési 
jellemzıket. 


Hajtómővek 


Ismertesse a hajtómővek funkcióit, 
csoportosításukat. 
Mutassa be egy jellegzetes hajtómőtípus 
mőködését. 
A mechanizmusok alaptörvényeit. 
A forgattyús és a kulisszás mechanizmus. 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata 
Az ismeretanyag differenciálása 
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Képlékeny alakítás: 96 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Forgácsoló 
megmunkálások 


A forgácsoló megmunkálások alapfogalmai! 
(esztergálás, fúrás, marás, darabolás, 
köszörülés stb.) 
Öntési eljárások (alkalmazási terület, 
alkalmazott minta, forma jellege, forma anyaga, 
formázás módja). 
Jellemzı öntvényhibák, az öntvénygyártás 
balesetvédelmi elıírásai. 


Képlékeny alakítás 
elıgyártmány gyártás 


Kovácsolás (képlékenység, alakítási szilárdság, 
alkalmazott anyagok fı tulajdonságai, az alakítás 
hatása az anyag szerkezetére, kovácsoló 
eljárások szerszámai, mőveletei, gépei, 
berendezései, segédanyagai, balesetvédelmi 
elıírásai).  
Képlékeny csı- és rúdgyártó eljárások, hengerlés 
szerszámai, gépei, berendezései, felhasznált 
anyagai, segédanyagai, balesetvédelmi elıírásai. 
A porkohászat felhasználási területei, a 
porkohászat technológiája. 
A gépipar területén alkalmazott forgácsnélküli 
alakító eljárások jellemzıi és alkalmazási 
területei. 
A forgácsnélküli alakító eljárások tervezési 
szempontjai. 
A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az 
üzemeltetı gépek, biztonságtechnikai 
követelmények, az elıforduló hibák és okaik, a 
technológiai jellemzık hatása - vágómőveletek 
(ollók, kivágás, lyukasztás stb.) - a hideg 
képlékenyalakítás alapjai - hajlító mőveletek - 
mélyhúzás - hidegfolyatás - egyéb 
képlékenyalakító mőveletek (egyengetés, 
göngyölítés, peremezés, bordanyomás, 
fémnyomás, görgızés stb.). 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata  
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Elıgyártmány és 
képlékeny alakítási 
tervezési gyakorlat 


Számítási és tervezési gyakorlatok. 
Öntvényrajz készítése (ráhagyások, a minta, a 
forma és a mag, osztósík, zsugorméret 
értelmezése).  
Kovácsdarab-szerkesztési elıírások a 
felhasználás, a gyártás és a szerszámozás 
szempontjából, kovácsrajz készítése. 
Lemezek darabolása ollóval (az ollók típusai, az 
erıszükséglet meghatározása, elérhetı 
pontosság, ráhagyás ollóval történı 
daraboláshoz). 
Kivágó-lyukasztó szerszám. 
Kivágás-lyukasztás (a vágás folyamata, a vágott 
felület minısége). 
A szerszámok általános felépítése, jellemzıi (a 
bélyeg vezetése, az egyszerre végzett mőveletek 
szerint, az elérhetı pontosság). 
Az optimális vágórés, a szerszámelemek tőrése, 
gazdaságos anyagfelhasználás, sávterv, a 
szerszám nyomásközéppontja. A kivágás, 
lyukasztás erı-, munka-, 
teljesítményszükséglete. 
Kenıanyag szerepe, fajtái. 
Egyéb vágási mőveletek, pontossági vágás, 
különleges vágószerszámok. 
A hajlítás (az anyag feszültségi és alakváltozási 
állapota, a semleges réteg, a hajlítás sugara). 
Az anyag rugózása, a kiindulási lemezméret 
meghatározása, hajlítószerszámok). 
A hajlítás erı-, munka-, 
teljesítményszükségletének meghatározása. 
Mélyhúzás.  
Az anyag feszültségi és alakváltozási állapota, 
az alakváltozás mértéke. 
A húzási fokozat, a húzások számának 
meghatározása, húzómőveletek közötti 
hıkezelés. 
Ráncosodás és megakadályozása. 
Teríték meghatározása (forgástest alakú 
munkadarab terítékének meghatározása 
számítással, szerkesztéssel, a teríték méreteinek 
kiigazítása a ráhagyásokkal). A húzóerı, munka 
és teljesítményszükséglet meghatározása. A 
mélyhúzó szerszámok (ráncfogó nélküli 
szerszámok, ráncfogós szerszámok, ráncfogó 
típusok, sorozatszerszámok, kombinált 
szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a húzórés, 
az alakadó elemek gyártási tőrése és kivitele). 


Szakmai szöveg megértése 
Kommunikáció szakmai nyelven 
Lényegkiemelés 
Források használata 
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A továbbhaladás feltételei 
 


Munka-, tőz-, és környezetvédelem: 
A tanulók képesek legyenek a biztonságos munkavégzésre. 
Ismerjék és tudják használni a tőzvédelmi eszközöket. 
Elvégeznek egyszerőbb ergonómiai méréseket, rendszerezni tudják az alapvetı ergonómiai ismereteiket. 
 
Gépészeti kötések 
A tanulók legyenek képesek rajzvázlatokkal bemutatni a tananyagban felsorolt gépelemek közül egy-egy típust, 
elmagyarázni mőködésüket. 
Tudják elvégezni gépelemek legalapvetıbb geometriai és szilárdsági méretezését, ellenırzését. 
Legyenek képesek a szabványok rendszerébıl kikeresni az adott feladathoz kapcsolódó érvényes szabványokat. 
 
Képlékeny alakítás 
Anyagmintákon, tárgyakon ismerjék fel és legyenek képesek rendszerezni a gépészetben általánosan használt 
fémeket, ötvözeteket, tudjanak példát hozni ezek alkalmazására, helyesen használják a fémtani fogalmakat. 
Tárgyakon, mintákon ismerjék fel a különbözı gyártási eljárások (képlékeny alakítás, mőanyag-feldolgozás, a 
forrasztás és a hegesztés, a hıkezelés, az öntési és a porkohászati eljárás) alkalmazását, ismerjék azok elvi lényegét. 
 


 
GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 


 
9-12. évfolyam 


 
Célok és feladatok 


 
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetıséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsıfokú továbbtanulás elıkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 
A Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait, az 
elmélet és a gyakorlat kapcsolatát. 
A gépészeti munkamőveletek gyakorlati, sokszínő, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is 
eredményezı bemutatásával felkelti a tanulók érdeklıdését a szakmacsoport iránt, bebizonyítva számukra a 
gépészet gazdasági jelentıségét, hosszú távú fejlıdıképességét, távlatait. 
Teremtsen alkalmakat, lehetıségeket, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges 
képességek, készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges megfelelı 
magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerısítéséhez. 
Mutassa be a szakmacsoport szakképesítéseiben dolgozók tevékenységét, a munkakörök sokszínőségét. Segítse a 
tanulókat leendı szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális 
megtervezésében. 
Neveljen a körültekintı, pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a tudatos, felelısségteljes szakmai 
magatartásra. 
A Fémipari alapgyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók géprajzi elméleti ismereteik alapján konkrét rajzi 
megoldásokat alkalmazva, azokat gyakorolva, megbízható tudást szerezzenek. 
A Kézi forgácsolási gyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók tudják megválasztani a feladat végrehajtásához 
szükséges szerszámokat, készülékeket. 
A Gépipari mérıeszközök tanításának célja a gépiparban használatos eszközök megismertetése és kiválasztása. 
Az Elsısegélynyújtás tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék az elıforduló fıbb sérüléseket és helyesen 
válasszák meg a segítségnyújtás lehetıségét. 
A Gépi forgácsolási alapgyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a gépipari 
forgácsolási módokról, a munka szakszerő és balesetmentes végrehajtásáról, az anyagok felhasználásáról, a 
szerszámok, gépek, mérı- és ellenırzı eszközök, berendezések szakszerő kezelésérıl, karbantartásáról. 
Az Alkalmazott informatika tanításának célja, hogy a tanulók tudják helyesen használni a számítástechnikai 
ismereteiket. 
A nem oldható kötések gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók önállóan is tudják alkalmazni a hegesztési 
alapmőveleteket és eközben szakszerően használják a szükséges berendezéseket. Helyesen értelmezzék a 
munkavégzésre vonatkozó elıírásokat. 
A Mőszaki mérés oktatásának célja, hogy a tanulók végezzenek gyakrabban alkalmazott geometriai méréseket és 
anyagvizsgálati eljárásokat, használják ezeknek eszközeit. 
A CAD ismeretek tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert és tudjanak 
szabványos alkatrészrajzokat készíteni. 
A Pneumatikai szerelés gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt. 
Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére. 
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A CNC-program készítése során a tanulók helyesen alkalmazzák a tanult ismereteket, tudjanak egyszerő 
alkatrészeket készíteni. 
A Szerelési gyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a szakmacsoportra általánosan jellemzı 
szerelési gyakorlati ismeretek szakszerő és balesetmentes végrehajtásának gyakorlatát, ezzel elısegítve a késıbbi, 
szakmaorientált gyakorlatok elsajátítását. 
 


Fejlesztési követelmények 
 


A tananyag tanulása során fejlıdjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így 
különösen az ismeretelemzı-értékelı gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás 
képessége, az algoritmusalkalmazási és a rajzi képességek. 
Gyakorlati munkavégzésük során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés 
szabályait, fejlıdjék ki a veszélyérzetük, különösen az elektromos és a gépi munkakörnyezetben. 
A tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá megfigyeléseik jegyzıkönyvben vagy naplóban való rögzítéséhez, 
az eredmények értelmezéséhez, a szakirodalom használatához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, 
berendezések balesetmentes kezeléséhez. 
A tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a produktív, átgondolt, körültekintı és biztonságos 
munkavégzéshez, az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, 
örömét. 
A gyakorlati tevékenység végzése során alakuljon ki bennük kötelességtudat, felelısségérzet, a társakra is figyelı, 
segítıkész magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete. 
A tevékenység során folyamatosan erısödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a 
szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez 
szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat. 
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, erısödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához 
való kötıdésük. 


 
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 


 
Az értékelés és ellenırzés az elsajátítási folyamat egészét magába foglalja. Ennek értelmében az értékelés kiterjed a 
tanuló tudására (ismereteire és képességeire), valamint a tanári képességre (didaktikai, metodikai eljárások és 
módok) egyaránt. 
A továbbhaladás feltételei címő fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlıdést 
kell elérniük.  
Ebben az alapvetı ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggı tevékenységek szerepelnek, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következı évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák. 
 
A fejlesztendı képességek rendszerezve a következık: 
− Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak 


felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.  
− Egyszerőbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek. 
−  Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 


kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelı képesség fejlesztése, mindennapos 
élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja. 


− Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekrıl, személyekrıl, problémákról.  
− A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala. 
 
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során a 
hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítı 
diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetıségét, hiszen legfıbb feladatunk a tanuló 
informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók 
rangsorolása 
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján 
történhet. 
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9. évfolyam 
 


Évi óraszám: 144 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


Gépipari mérıeszközök 
A gépiparban használatos eszközök ismertetése és kiválasztása. 
A tanulók tudják helyesen megválasztani a szükséges mérıeszközöket. 
Feladatuk megoldásakor tartsák be a munkavégzés szabályait. 
 
Fémipari alapgyakorlatok 
A tanulók szerezzenek biztos gyakorlatot a szerkesztı rajzolás eszközeinek kezelésében, és ábrázolási 
alapismereteiket felhasználva készítsenek szépen kivitelezett mőszaki ábrákat. 
Válasszák meg helyesen a mérıeszközöket. 
Gyakorlati munkájuk során használják fel a munkavégzés szabályainak elıírásait. 
 
Elsısegélynyújtás 
Ismerjék a tanulók az elıforduló fıbb sérüléseket. 
Helyesen válasszák meg a segítségnyújtás lehetıségét. 
Használják a megszerzett elméleti tudásukat. 
 
Mőszaki rajz gyakorlat 
A tanulóknak kellı gyakorlat biztosítása a rajzeszközök helyes használatához. 
Vetületi és metszeti ábrák szerkesztése a szabályok betartásával. 
A mőszaki rajzokon használt jelölések ismerete. 


 
Gépipari mérıeszközök: 48 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Mérıeszközök 


A gépiparban használatos mérıeszközök 
felhasználása a gyakorlatban. 
Mérıeszközök jellemzése. 
Mérési feladatok, az eredmények kiértékelése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
 


Fémipari alapgyakorlatok: 48 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Fémipari alapgyakorlatok 
 


Az elırajzolással szembeni követelmények. 
Az elırajzolás lépései a munkadarab ellenırzése 
a munkadarab felületének megtisztítása, 
sorjázása, a felrajzolandó felület festése, 
színezése, a rajzoló- és mérıeszközök 
kiválasztása, elıkészítése, elırajzolás, ellenırzés. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli 
elırajzolás. 
A kézi forgácsoló mőhely rendje, munka- és 
tőzvédelmi ismeretek rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése: 
- illesztés reszeléssel 
- hántoló szerszámok, eszközök 
- lemezalkatrész készítése 
- sík és ívelt felületek hántolása 
- a dörzsárazás szerszámai és mővelete 
- tőrésezett furatok alak- és méretellenırzése 
- illesztés dörzsárazással 
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és 
gépek 
- illesztés csiszolással 
- oldható kötések készítése, szerelése 
- komplex illesztési munkák, ellenırzı feladatok 
- síkbeli és térbeli elırajzolás eszközei, 
segédeszközei és mérıeszközeinek megválasztása 
adott feladat elvégzéséhez 
- többféle megmunkálást igénylı öntvények 
elırajzolásának gyakorlása. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
Elsısegélynyújtás: 12 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Az elsısegélynyújtás 
gyakorlati ismeretei. 


Az elsısegélynyújtás feladata. 
Sérülések ellátása. 
Villamosság okozta sérülések. 
Újraélesztés. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
Mőszaki rajz gyakorlat: 36 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Kompetenciák 


A rajzi alapismeretek 
alkalmazása 


Síkmértani, térmértani és vetületi ábrázolás. Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság. 


A továbbhaladás feltételei 


Gépipari mérıeszközök 
A tanulók ismerjék és tudják használni a mérıeszközöket. 
Helyesen értelmezzék az eredményeket. 
 
Fémipari alapgyakorlatok 
A tanulók tudják a rajzos dokumentációkat értelmezni és a kapcsolódó szabványokból az érvényeseket kikeresni. 
Legyenek képesek a mérıeszközök helyes megválasztására, használatára. 
A tanulók ismerjék a kézi megmunkálás módjait, tudják megválasztani a feladat végrehajtásához szükséges 
szerszámokat, készülékeket. 
 
Elsısegélynyújtás 
A tanulók ismerjék és tudják használni az elsısegélynyújtáshoz használt eszközöket. 
Biztonságosan kezeljék a sérültet az ellátáskor. 
Merjenek beavatkozni a sérülés ellátásakor! 
 
Mőszaki rajz gyakorlat 
A tanulók ismerjék és tudják használni az elméleti tudásukat. 
Szerkesszék meg az egyszerő és összetett testek vetületeit és metszeteit. 







 


 22 


A tanulók tudják értelmezni a rajzi dokumentációt. 
 


10. évfolyam 
 


Évi óraszám: 144 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


Alkalmazott informatika 
A megszerzett informatikai ismeretek használata 
Az alkalmazott számítógép felépítésének megismerése, beállításának, kezelésének megismerése bemutatás útján. 
Egyszerő faladatok végzése 
 
Gépi forgácsoló gyakorlatok 
Munkadarabrajz készítése szabadkézi vázlat formájában. A munkadarab szakszerő elıkészítése. 
Az alkalmazott forgácsoló gépek felépítésének megismerése, beállításának, kezelésének megismerése bemutatás 
útján. 
Egyszerő forgácsolási mőveletek szakszerő elvégzése. 
A szerszámkopás jeleinek felismerése. 
A forgácsoló eljárások során alkalmazott mérıeszközök kiválasztása és szakszerő használata. 
 


Alkalmazott informatika: 36 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Információgyőjtés 


Az informatika alkalmazása a mőszaki 
gyakorlatban. 
A felhasznált programok ismerete: 
− szövegszerkesztés, 
− táblázatkezelés, 
− adatbázis használata, 
− - internet alkalmazása. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 
Digitális kompetencia 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése 


 
Gépi forgácsoló gyakorlatok: 108 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Gépi forgácsoló gyakorlatok 
 


A gépi forgácsoló mőhely rendje, munka- és 
tőzvédelmi ismeretek rendszerezése. 
Esztergálás: 
- a gép felépítése, a szerszámok alakja, 
élgeometriája, szerszámok élezése 
- fordulatszámok, elıtolások beállítása, 
biztonságos munkadarab és szerszámbefogás 
- szegnyereg használata (csigafúrók, 
csúcsfúrók befogása, furatkészítés, 
kúpesztergálás) 
- álló- és mozgóbábok, álló- és forgócsúcsok, 
síktárcsa és esztergaszív, esztergatüskék 
alkalmazása 
- hosszú és rövid alkatrészek kétoldali 
megmunkálása két csúcs között, tüskén Belsı 
felületek megmunkálása: 
 - külsı és belsı kúpfelületek esztergálása 
- külsı- és belsı menetek esztergálása, 
illesztése 
- excentrikus csapok és furatok esztergálása. 
Fúrási mőveletek és gépeik. 
Gyalugépek felépítése, szerszámai és 
készülékei, szerszám és munkadarab 
rögzítése 
- lökethossz és lökethelyzet beállítása 
- megmunkálás gyalugépen 
- vésıgépek felépítése, szerszámai és 
készülékei, szerszám és munkadarab 
rögzítése 
- lökethossz beállítása. 
Marás: 
- marógépek felépítése, szerszámai, 
készülékei 
- munkadarabok és szerszámok felfogása, 
rögzítése 
- asztalállítás, asztalmozgatás 
- sík és alakos felületek marása 
- fogaskerekek készítése profilozó eljárással, 
osztófej kezelése. 
Köszörülés: 
- sík- és palástköszörő gépek felépítése, 
szerszámai, készülékei 
- köszörőkorongok minıségének ellenırzése 
- köszörőszerszámok és munkadarabok 
felfogása köszörüléshez 
- furatok, palást- és síkfelületek köszörülése 
- bordástengely köszörülése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


A továbbhaladás feltételei 


Alkalmazott informatika 
A tanulók ismerjék a használt eszközöket. 
Legyenek képesek a szolgáltatások helyes felhasználására. 
Biztonságosan kezeljék az egyes softvereket. 
 
Gépi forgácsoló gyakorlatok 
A tanulók tudják ismertetni az esztergályozás, fúrás, gyalulás, marás szerszámgépeinek mőködési elvét, és ismerjék 
e szerszámgépek felépítését. 
Helyesen állítsák be az esztergán, a fúrógépen, a gyalugépen és a marógépen a forgácsolási adatokat, végezzék el 
az alapmőveleteket, részmegmunkálásokat. 
Készítsenek egyszerő alkatrészt különbözı forgácsoló gépekkel 
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11. évfolyam 
 


Évi óraszám: 144444 óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


CAD ismeretek 
A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert. 
Szabványos alkatrészrajzok készítése. 


Mőszaki mérések 
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, grafikonok, 
írásos és képi ismeretforrások felhasználásával. 
Beadásra szánt számítási jegyzıkönyvek, beszámolók készítése. 
Az alkalmazott mérı- és vizsgálóeszközök felépítésének, beállításának, kezelésének megismerése. 


CAD ismeretek: 96 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CAD ismeretek 


CAD softvare felépítése, gyakorlati használata. 
CAD rajzolás egyszerő alkatrészeken. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság. 
Digitális kompetencia. 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése. 


Mőszaki mérések: 48 óra 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Mőszaki mérések: 
Anyagvizsgálati 


gyakorlatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Geometriai mérések 


Fémes anyagok vizsgálata: 
- könnyőfém ötvözet felismerése cseppentéses 
eljárással 
- mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, 
rugóacél rugalmassági modulusának és rugalmas 
hajlíthatóságának meghatározása, egyéb statikus 
vizsgálatok). 
Dinamikus vizsgálatok (Charpy) 
Keménységmérések  
Metallográfiai vizsgálatok (csiszolatkészítés, 
szövetszerkezet meghatározása). 
Hibakeresı (roncsolásmentes) vizsgálatok. 
Külsı felületek mérése, ellenırzése tolómérıvel, 
talpas tolómérıvel, mikrométerrel, mérıórával. 
Belsı felületek mérése, ellenırzése 
mélységmérı tolómérıvel, mikrométerrel, 
mérıórával. 
Szögmérés mechanikai szögmérıvel, és optikai 
szögmérıvel. 
Szögmérések szinuszvonalzóval. 
Külsı kúpok mérése, ellenırzése.  
Belsı kúpok mérése, ellenırzése.  
Mérés mérıhasábokkal  
Külsı és belsı felületek ellenırzése 
idomszerekkel  
Külsı és belsı menetek jellemzı méreteinek 
mérése, ellenırzése. Munkadarabok mérése 
digitális mérıeszközökkel.  
Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi 
érdesség ellenırzése, mérése. Körfutás 
ellenırzése, tengely ütésellenırzése, mérése 
mérıórával Munkadarabok alak- és 
helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, 
síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, 
egytengelyőség, körkörösség ellenırzése, 
mérése. 
Mérési dokumentumok készítése Felvételi 
vázlatok készítése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 
 


A továbbhaladás feltételei 


CAD ismeretek 
A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert. 
Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok készítésére. 


Mőszaki mérések 
A tanulók tudjanak adott követelményeknek megfelelı mérési dokumentációt elkészíteni. 
Helyes eredményeket kapjanak tolómérıvel, mikrométerrel, mérıórával, idomszerekkel végzett hosszmérések és az 
érdességi etalonsorozat használata során. 
Legyenek képesek biztonsággal használni a mérımikroszkópot és az állítható szögmérıt. 
Helyesen értelmezzék a mechanikus anyagvizsgálatok eredményeit. 
Hajtsanak végre egyes szilárdsági vizsgálatokat, legyenek képesek megmagyarázni azok elvét. 
Legyenek képesek kiválasztani minták közül az ötvözetlen acélokét fémmikroszkópos vizsgálat alapján. 


12. évfolyam 
 


Évi óraszám: 128    óra 
 


Belépı tevékenységformák 
 


CAD ismeretek 
A tanulók ismerjék meg az iskolában használt CAD-rendszert. 
Szabványos alkatrészrajzok készítése. 
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Pneumatika szerelése 
A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvetı szerelési tevékenységet végezni.  
Válasszák meg helyesen az eszközöket a konkrét szerelési feladathoz. 
Gyakorlati munkájukhoz használják fel elméleti tudásukat. 
 
CNC-program készítése 
Ismerjék a tanulók a jellegzetes megmunkálási eljárásokat. 
Képesek legyenek a helyes technológiai dokumentáció összeállítására. 
A pszichomotoros készségek fejlesztésével az igényes kivitelezés begyakoroltatása a szerkesztett feladatokon. 
 
Szerelési gyakorlatok 
A tanulók bemutatás után önállóan is legyenek képesek alapvetı gépészeti szerelési tevékenységet végezni. 
Válasszák meg helyesen a szerszámokat, eszközöket, a konkrét szerelési feladathoz. 
A gépipari kötések végrehajtásához szükséges szerszámok, készülékek kiválasztása, a szerelési alapmőveleteket 
gyakorlása. 
A szerelt szerkezet mőködésének ellenırzése. 
 


CAD ismeretek: 32 óra 
 


Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CAD rajzolás 
 


CAD rajzolás összetett alkatrészek esetén. 
Összeállítási rajz készítése CAD segítségével. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 
Digitális kompetencia 
Képi források megadott 
szempont szerinti értelmezése 


 
Pneumatika szerelése: 32 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Pneumatika szerelése 
 


Pneumatikus energiaátvitel sajátosságai, 
hatáslánca és biztonságtechnikája. 
Pneumatikus energiaátvitel fizikai alapismeretei. 
Elemtechnikai alapismeretek. 
Pneumatikus alapkapcsolási gyakorlatok. 
Két munkahengeres rendszerek lefutó vezérlés. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
CNC-program készítése: 32 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


CNC-program készítése 
 


Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása 
- fúrás, furatmegmunkálás - esztergálás Ciklusok 
(nagyoló ciklus) - menetvágó ciklus - beszúrás 
programozása - simító esztergálás. Pályavezérléső 
marógép programozása. Technológiai 
dokumentáció (felfogási terv, szerszámútterv stb.) 
készítése CNC-program készítése. 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


 
Szerelési gyakorlatok: 32 óra 


 
Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 
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Témakörök  Tartalmak Fejlesztendı kompetenciák 


Szerelési gyakorlatok 
 
 
 
 


Ékfajták és beépítési megoldásaik, az össze- és 
szétszerelés szerszámai eszközei, mőveletei. 
Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az 
össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei, 
mőveletei. Rögzítı- és csapszegkötések 
alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik 
biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a 
be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, 
eszközei. 
A csavar-, ék-, retesz-, sajtolásos kötések, mint 
fıbb szerelési eljárások szerszámainak és 
eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a 
gyakorlatban komplex feladatok elkészítése 
során. 
Gépészeti és finommechanikai csavarbiztosítási 
eljárások jellemzıi, alkalmazásuk. 
Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, 
javítása: 
- különféle gépek, gépegységek, szerkezetek 
szerelésénél, és javításánál alkalmazott 
szerszámok, készülékek és mőszerek 
- szétszerelés, hibajegyzék összeállítása - hibás 
alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelés 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, fıbb 
paraméterek mérése 


Munkavégzés. 
Színek érzékelése. 
Környezettudatosság 


A továbbhaladás feltételei 


CAD ismeretek 
A tanulók a gépészeti tervezéskor tudják használni az iskolában használt CAD-rendszert. 
Legyenek képesek szabványos alkatrészrajzok és összeállítási rajzok készítésére. 
 
Pneumatika szerelése 
A tanulók ismerjék a pneumatikus energiaátvitelt. 
Legyenek képesek a pneumatikus alapkapcsolások elkészítésére, értékelésére. 
 
CNC-program készítése 
A tanulók tudják mőködtetni a CNC szerszámgépeket. 
Helyesen építsék fel a CNC programokat. 
Készítsenek egyszerő alkatrészt. 
 
Szerelési gyakorlatok 
A tanulók ismerjék a gépipari kötések módjait, tudják a különbözı kötések végrehajtásához szükséges 
szerszámokat, készülékeket megválasztani, a mőveleteket szakszerően kivitelezni. 
Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csıkötéseket, a csapszeg- és rögzítıszeg kötéseket elkészíteni, 
szerelni. 
Legyenek képesek az ék- és reteszkötéseket, a csıkötéseket, a csapszeg- és rögzítıszeg kötéseket elkészíteni, 
csapágyakat szereln 
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A géplakatos szakmai képzés 13-14. évfolyam  


 
A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés 


szakmai követelménymodulj ainak 
azonosítój a megnevezése 


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 


0110-06 
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi 


feladatok 
0345-06 Gépbeállítási feladatok 
0220-06 Gépészeti kötési feladatok 
0221-06 Gépelemek szerelése 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
0346-06 Géplakatos feladatok 


A képzés szerkezete 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés 
idıterve 


1/13. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  
Nyári összefüggô szakmai gyakorlat: 160 óra 
A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új 
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének 
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók. 
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2/14. szakképzési évfolyam 
Heti maximális óraszám 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5  


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô  kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a 
központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és 
egy osztályfônöki órát tartalmazzák. 


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók. 
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áttekint ı táblázat 


 


évfolyamok Össz. Óraszám Heti óraszám  
GÉPLAKATOS  tantárgyak 


13. 14.  13. 14.  


Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 


37 
 


37 
1   


Mőszaki dokumentációk 74  74 2   
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 74  74 2   
Gépelemek beállítása 37  37 1   
Gépbeállítás  32 32  1  
Gépészeti kötések elméleti alapjai 74  74 2   
Anyagismeret  32 32  1  
Gépelemek szerelési ismeretei  64 64  2  
Meleg üzemi gyakorlatok  16 16  0,5  
Megmunkálások I.  32 32  1  
Korrózió elleni védekezés  16 16  0,5  
Szerelés  32 32  1  
Üzembe helyezés I.  16 16  0,5  
Geometriai mérések 0  0    


Elmélet 


Mőszaki rajz /szabad sáv terhére/*  64 64  2  


  elmélet összesen:  296 304 600 8 7,5  
Geometriai mérések  64 64    
Anyagok 37  37    
Mőszaki mérések 37  37    


 Elmélet ig. 
gyakorlat 


 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi feladatok 37 


 
37 


   


  elméletigényes gyakorlat összesen: 121 64 185    
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 114  114    
Gépelemek beállítása  108 108    
Gépbeállítás  48 48    


Gyakorlat 


Gépészeti kötések készítése I. 198  198    
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Szerelési gyakorlatok  80 80    
Meleg üzemi gyakorlatok  18 18    
Megmunkálások I.  80 80    
Szerelés 84  84    
Üzembe helyezés I.  56 56    


az iskola helyi programja        


  gyakorlat összesen:  517 454 971    


  
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári 


szakmai gyakorlat összesen:       
 


  összesen:        
  Nyári szakmai gyakorlat:       


  jelenlegi törvényi óraszám:        
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A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 


követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek  
A tananyagegység 


óraszáma  


azonosítója megnevezése 
elméleti 


elmélet- 
igényes 


gyakorlati 
gyakorlati összes 


1 112/1.0/0111-06 Müszaki dokumentációk 54 0 0 54 
2 112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 18 36 0 54 


3 112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi kisgépes 
alakítása 


54 12 114 180 


4 112/1.0/0110-06 
Általános gépészeti munka-, 
baleset-, tüz- és környezetvédelmi 
feladatok 


36 36 0 72 


5 112/1.0/0345-06 Müszaki mérések 0 36 0 36 
6 112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása 36 0 108 144 
7 112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 36 0 54 90 
8 112/1.0/0220-06 Gépészeti kötések elméleti alapjai 72 0 0 72 
9 112/2.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése 0 0 198 198 


10 112/3.0/0220-06 Korrózió elleni védekezés 14 0 14 28 
11 112/1.0/0221-06 Gépelemek szerelési ismeretei 72 0 0 72 
12 112/2.0/0221-06 Szerelési gyakorlatok 0 0 126 126 
13 112/1.0/0225-06 Anyagok 54 36 0 90 
14 112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 0 70 0 70 
15 112/1.0/0346-06 Melegüzemi gyakorlatok 18 0 36 54 
16 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 36 0 142 178 
17 112/3.0/0346-06 Szerelés 28 0 84 112 
18 112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 14 0 56 70 


Mindösszesen óra: 542 226 932 1700 
 


Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak 
számítanak, tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell figyelembe venni. 


 
A központi program tananyagegységei 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezéső szakképesítés szakmai 
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 


 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 1. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 
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112/1.0/0111-06 
Mőszaki 
dokumentációk szk 112/1.1/0111-06 54 0 0 54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0111-06 


Mőszaki dokumentációk 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
4. szint 
2. szint 
3. szint 
2. szint 


3. szint  


Információforrások kezelése 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


C típus 
C típus 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 
Önálló szakmai munkavégzés 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rajztechnikai alapszabványok 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 
ábrázolás 


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerősített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tőrés, illesztés 
Felületi minıség 
Jelképes ábrázolások 


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója 
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai 
Rendszerek rajzai 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 2. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0111-06 0 36 0 
112/2.0/0111-06 Geometriai mérés 


szk 112/2.2/0111-06 18 0 0 
54 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0111-06 


Geometriai mérések 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Mértékegységek 
Müszaki mérés eszközeinek ismerete 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépipari méröeszközök használata 
3. szint Egyéb méröeszközök használata 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10% 


alkatrész rajz értelmezése 40% 


Csoportos versenyjáték 30% 


Csoportos megbeszélés 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, 
méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel 


méröórával 


Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel 
Szögmérések szinuszvonalzóval 


Külsö kúpok mérése, ellenörzése 
Belsö kúpok mérése, ellenörzése 
Mérés méröhasábokkal 


Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel 


Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése 
digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség 
ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, 
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése 


Mérési dokumentumokat készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0111-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Mérési utasítás 
B típus Mértékegységek 
B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete 
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B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése 
B típus Szögek mérése és ellenOrzése 
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


4. szint Gépipari mérOeszközök használata 


3. szint Egyéb mérOeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Gyakorlatias feladatértelmezés 


ÁttekintO képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miszaki rajz értelmezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 


Miveletek gyakorlása 20% 
Geometriai mérési gyakorlat 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idO: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú 
mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének 
eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek 
mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük, 


. 
alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 
Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma 







 


 38 


Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 3. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0111-06 6 0 0 
szk 112/3.2/0111-06 12 0 0 
szk 112/3.3/0111-06 36 0 0 
szk 112/3.4/0111-06 0 12 0 


112/3.0/0111-06 
Fémek kézi és kézi 
kisgépes alakítása 


szk 112/3.5/0111-06 0 0 114 


180 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0111-06 


Munkabiztonság, minıségvédelem 


 
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Minöségbiztosítási alapismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabadkézi vázlatkészítés 


Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint 
3. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Figyelem összpontosítás 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Szabálykövetés 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% 


rajz értelmezése 30% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 


Utólagos szóbeli beszámoló 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


6 óra elmélet osztálykeretben 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket 


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító 
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0111-06 


Anyagjelölések értelmezése 


 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak 
megfelelöt 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Szabványhasználati ismeretek 


Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 


Könnyii fém ötvözetek és tulajdonságaik 


Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 


Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 


Szabványos ipari vasötvözetek 


Szabványos könnyii fém ötvözetek 
Szabványos színesfém ötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


3. szint Miiszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Rendszerezö képesség 
Áttekintö képesség 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 


Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése 


Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii  használata 


Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása 


A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság 


A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a 
termelékenységre kifejtett hatása 


A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a 
megfelelö jellegii  mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága 


A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö 
fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a 
minöségre kifejtett hatása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/3.3/0111-06 


Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 
Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
D típus 


Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai 
Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Ipari anyagok egyéb jellemzöi 
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25% 
müszaki rajz értelmezése 25% 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25% 
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése 


Az ipari vasötvözetek csoportosítása 


Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira 


Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint 


Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN 
szerint 


A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint 


Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ 
és EN szerint 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0111-06 


Elırajzolás 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.) 


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Síkmértani szerkesztések 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


B típus Elörajzolás 
B típus Képlékenyalakítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


3. szint Köznyelvi beszédkészség 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Figyelem összpontosítás 


Tervezési képesség 


Körültekintés, elövigyázatosság 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Felelösségtudat 


Térlátás 


Kézügyesség 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 


miiszaki rajz értelmezése 10% 
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szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Miiveletek gyakorlása 30% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Tanmiihely 


Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az elörajzolással szembeni követelmények 


Az elörajzolás lépései 


Az elörajzolás szerszámai, eszközei 


Mérö és ellenörzö eszközök 
A felületszínezés lehetöségei 
A térbeli elörajzolás eszközei 


Az elörajzolás folyamata 


Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai 
Síkbeli és térbeli elörajzolás 
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása 


adott feladat elvégzéséhez 


- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása 


5. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.5/0111-06 


Fémek kézi és kisgépes alakítása 


 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat 


Egyszerii  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet 
készít 


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, 
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket 


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra 
vonatkozó dokumentációt 


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 


Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 


Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás) 


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 


C típus Reszelés, fii részelés, köszörülés 


C típus Élkiképzés 
B típus Haj lítás 
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B típus Nyújtás 
B típus Egyengetés 
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Egyéb méröeszközök használata 
Olvasott köznyelvi szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Figyelem megosztás 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15% 


Müveletek gyakorlása 60% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kézi megmunkálási gyakorlatok 
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése 
Alkatrészek illesztése 


3. szint 
3. szint 
5. szint 
5. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 4. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0110-06 0 36 0 


112/1.0/0110-06 


Általános gépészeti 
munka-, baleset-, tőz-
és környezetvédelmi 
feladatok szk 112/1.2/0110-06 36 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.1/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök 
A típus Elsösegélynyújtási ismeretek 
A típus Tüzkár bejelentése 
A típus Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


4. szint Elsösegélynyújtás 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Tervezési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 
Szabálykövetés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Csoportos helyzetgyakorlat 100% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 
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Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Tennivalók vészhelyzetben 


Tazvédelmi elöírások 
Teendök taz esetén 
Tazoltóberendezések használata 


Elsösegélynyújtás 
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére 


Elsösegélyt igánylö helyzetek: 
- az eszméletlenség 


- heveny rosszullétek 


- fájdalommal járó kórképek 


- belgyógyászati balesetek 


- mérgezések 
- sérülések 


- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben 


Újraélesztés 


Rendkívüli helyzetek dokumentálása 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


112/1.2/0110-06 


Elsısegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat 
Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait 


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
A típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Környezetvédelmi ismeretek 


Tazvédelmi ismeretek 
Munkabiztonsági ismeretek 


Munkavégzés szabályai 


Elsösegélynyújtási ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Áttekintöképesség 
Figyelemösszpontosítás 


Rendszerezöképesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Szabálykövetés Hozzárendelt 
társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% 


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20% 
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20% 


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10% 
A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Munkavédelem 


Munkavédelem célja, alapfogalmai 
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények 
Tüzvédelem 


Tüzveszélyes anyagok 
Tüzveszélyességi osztálybasorolás 


Foglalkozás-egészségügy 
Természetvédelem 


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A 
védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti 
parkok, védett természeti területek 
A víz 


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális 
szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és 
az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása 


A levegö 
A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és 
hatásaik 


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei 
Technológiai lehetöségek 
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegı. 
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegıtisztaság-védelem. 
A hulladékok 


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, 
lehetıségei. 
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, 
különleges kezelést igénylı hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 
Zaj és rezgés 
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. 


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és 
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges 
módjai. 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 5. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0345-06 Mőszaki mérések szk 112/1.1/0345-06 0 36 0 36 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0345-06 


Mőszaki mérések 


 
Hidraulikus méréseket végez 
Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, 
áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis) 
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet 
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására 
Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli 
gondolatcserére, információszerzésre 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Villamos áramköri alapszámítások 
Áramlástani alapszámítások 
Hidraulikai alapok 
Villamos alapok 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Egyéb méröeszközök 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Pontosság 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
D típus 
D típus 
C típus 


1. szint 
4. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


5. szint 
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Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% 
Müveletek gyakorlása 50% 
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Méröszoba 


Képzési idö: 
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása 
Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése 
Adatok számítása, müszaki táblázatok használata 
Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 6. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/2.2/0345-06 0 0 54 
szk 112/2.3/0345-06 18 0 0 


112/2.0/0345-06 
Gépelemek 
beállítása 


szk 112/2.4/0345-06 0 0 54 


144 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei I. 


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Géprajzi alapfogalmak 
Mérési utasítás 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és 
beállításuk 


Müködési jellemzök mérése 
Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
Csöhálózati rajzjelek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Olvasott szöveg megértése 
Fogalmazás írásban 
Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Következtetési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 


B típus 
A típus 
B típus 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, 
üzemeltetésük. 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtások 


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, 
jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése 
Homlokkerekek, fogasléc 
Kúpkerekek 


Csavarkerekek 
Csigahajtás 
Lánchajtás 


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok I. 


 
Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, 
lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak) 
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági 
különleges) 
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) 
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-
fogasléc) 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Tengelykapcsolók és beállításuk 
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk 
Tengelyek, csapágyak és beállításuk 
Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 
4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
3. szint Gép kezelöszervei 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak 
beállítása 


Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, 
különleges) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása 
Müködéshez szükséges adatok meghatározása 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0345-06 


Gépelemek beállítási ismeretei II. 


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 
Beállít forgómozgású áthajtómüveket 
Beállít szerszámgép-hajtómüveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk 
A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok 
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A típus Környezetvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Müszaki táblázatok kezelése 


3. szint Elemi számolási készség 
4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Figyelemmegosztás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelösségtudat 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Kezdeményezökészség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 
Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 
beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása 


Forgattyús hajtómii  felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja 


Excenter és bütykös mechanizmusok 


Fogaskerekes hajtás 


- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) 


- tengelykapcsolós hajtómiiegység 
- összetett hajtómiivek 


- Meander-rendszerii  hajtómii  


- cserekerekes hajtómiiegység 
- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység 
- csúszóékes hajtómiiegység 


Irányváltók 
- kúpkerekes irányváltó 


- homlokkerekes irányváltó 


- lemezkapcsolós irányváltó 


- elektromos irányváltó 
Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, 
öntvényházak) 


Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, 
fajtái) 


4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0345-06 


Gépelembeállítási feladatok II. 


 
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és 
bütykös mechanizmusok) 


Beállít forgómozgású áthajtómiiveket 
Beállít szerszámgép-hajtómiiveket 
Beállít forgómozgású irányváltókat 


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Mozgásátalakító elemek és beállításuk 


Áthajtómiivek és beállításuk 


Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk 


Tengelyek, csapágyak és beállításuk 


Vázszerkezetek és beállításuk 


Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok 
Beállító célszerszámok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


B típus 
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3. szint Mennyiségérzék 
4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint 


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 


Figyelem-összpontosítás 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Felelösségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtö készség 
Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 7. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.2/0345-06 18 0 0 
szk 112/3.3/0345-06 0 0 38 
szk 112/3.4/0345-06 0 0 8 


112/3.0/0345-06 Gépbeállítás 


szk 112/3.5/0345-06 0 0 8 


90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0345-06 


Gépbeállítás elmélete I. 


 
Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellOzOk (ventillátorok)) 
Beállít belsOégésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és 
beállításuk 


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi 
Pneumatikai alapok 
Vezérléstechnikai alapok 
HO- és áramlástani alapmérések 
Müködési jellemzOk kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Információforrások kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Felfogóképesség 


B típus
C típus 
B típus 


B típus 


D típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Önállóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% 


Írásos elemzések készítése 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) milködése, felépítése 


Szivattyúk jellemzö paraméterei 


szállítási nyomás 
térfogatáram 
statikai magasság 
szívómagasság 
nyomómagasság 
szállítómagasság 
szállítómagasság és a nyomás kapcsolata 


- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , 
milködése, felépítése 


A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma 


Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) 


Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása 


Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram) 


Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat 
ütemei) 


Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és 
indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés) 


Belsöégésil motorok jelleggörbéi 


Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása 
Otto- és Diesel motorok szabályozása 


Villamos gyújtóberendezések 


Diesel-motor izzítóberendezés 


Belsöégésil motorok hiltése 
Olajozási rendszerek 
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2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0345-06 


Gépbeállítás elmélete II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Síkmértani szerkesztések 
Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Szabványok használata 
Gyártási utasítások értelmezése 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata 
Mértékegységek 
Mőködési jellemzık kiszámítása 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Szabadkézi rajzolás 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Rendszerekben való gondolkodás 
Absztrakt gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 
Nyelvhelyesség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% 
Írásos elemzések készítése 50% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
C típus 


3. szint 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek 
- Gépi lemezollók 
- Lemezhajlítógépek 
- Sajtók 
Lemezmegmunkáló gépek automatizálása 


Forgácsoló szerszámgépek 
- Esztergák 
- Marógépek 
- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek 
- Fúrógépek 
- Köszörü gépek 
- Finommegmunkáló gépek 
Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0345-06 


Gépek beállítása I. 


 
Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket 
Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, 
lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, 
szellozok (ventillátorok)) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és 
beállításuk 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méroeszközök 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


B típus 
B típus 


A típus
B típus


A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


61 


Önállóság 
Pontosság 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges 
adatok meghatározása 


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0345-06 


Gépek beállítása II. 


 
Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai 
berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hütö- és kenöanyagok 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Hajtóanyagok 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 
Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Érintésvédelmi alapismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 
Beállít belsö égésü motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


112/3.5/0345-06 


Gépek beállítása III. 


 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Tüzelöanyagok 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Környezetvédelmi ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


A típus
B típus
A típus
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 







 


 


Tanulói tevékenységformák: 
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Belsıégéső motorok beállítása, mőködéshez szükséges adatok meghatározása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 8. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


112/1.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
elméleti alapjai szk 112/1.1/0220-06 72 0 0 72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0220-06 


Gépészeti kötések elméleti alapjai 


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 
Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Korrózióvédelem 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
gépészeti szaktanterem 


Képzési idö: 
72 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük 
Oldható kötések 


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok 
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése 
Csavarozás és szerszámai 


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi 
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai 
A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a 
csavarkötés munkabiztonsági elöírásai 
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása 
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk 
Nemoldható kötések 


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása 
A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési 
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk 
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 


Hegesztés 
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik 
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület 
Az adhézió fogalma 
A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok 
Savas és savmentes dezoxidáló szerek 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 9. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.2/0220-06 0 0 36 
szk 112/2.3/0220-06 0 0 18 
szk 112/2.4/0220-06 0 0 36 


112/2.0/0220-06 
Gépészeti kötések 
készítése 


szk 112/2.5/0220-06 0 0 72 


198 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0220-06 


Oldható kötések szerelése 


 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Mőszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Oldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 


kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elıvigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetı magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 


Irányítási készség 
Irányíthatóság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, 
müveletei 


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei 
müveletei 


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és 
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei 


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0220-06 


Nemoldható kötések készítése 


 
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések 
értelmezése Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések használata Munkabiztonsághoz 
kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 







 


 


Tanulói tevékenységformák: 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 
Szabálykövetö magatartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


 


A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek 
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai 
A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek 
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során 
Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, 
szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások 
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok 
A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0220-06 


Kemény és lágyforrasztás 


 
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Nemoldható kötések 


Szabványok használata 
Hozzárendelt szakmai készségek: 
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Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése 
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási 
eljárásai 
A forrasztás munkabiztonsági elöírásai 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0220-06 


Gázhegesztés 


 
Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
A gázhegesztés biztonsági ismeretei 
A gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Szabványok használata 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése 
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5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Gázhegesztö berendezések, tartozékok 
Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0220-06 


Kézi ívhegesztés 


 
Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Ábrázolási módok 


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
Az ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája 
Az ívhegesztés környezetkárosító hatása 
A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai 
Szabványok használata 
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Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 


4. szin
t 3. 
szint 


5. szin
t 5. 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hegesztési varratjelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése  


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
müszaki rajz értelmezése 10% 
szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% 
Müveletek gyakorlása 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 
Kisüzemi termelöhely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete 
Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból 


Varratfajták 
Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai 


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése 
AWI, AFI hegesztés 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 10. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0220-06 14 0 0 
112/3.0/0220-06 


Korrózió elleni 
védekezés szk 112/3.2/0220-06 0 0 14 


28 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0220-06 


A korrózióvédelem alapjai 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintı képesség 
Figyelem összpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Gépészeti szaktanterem 


Képzési idı: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A korrózió 


A felületek elökészítése 
Nemfémes bevonatok 
Galvánbevonatok 


Mázolás, lakkozás 
Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei 
Tüzi fémbevonatok 


Biztonságtechnika, környezetvédelem 
2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0220-06 


Korrózióvédelem 


 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
D típus Ábrázolási módok 
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B típus Korrózióvédelem 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Információforrások kezelése 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem összpontosítás 
Körültekintés, elövigyázatosság 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Térlátás 


Stabil kéztartás 


Szabálykövetö magatartás 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 


Tanulói tevékenységformák: 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Müveletek gyakorlása 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Nagyüzemi termelöhely 


Kisüzemi termelöhely 
Képzési idö: 


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


3. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A felületek elıkészítése 


Mázolás, lakkozás 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 11. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.2/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.3/0221-06 30 0 0 
szk 112/1.4/0221-06 8 0 0 
szk 112/1.5/0221-06 8 0 0 


112/1.0/0221-06 
Gépelemek szerelési 
ismeretei 


szk 112/1.6/0221-06 10 0 0 


72 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0221-06 


Szerelési dokumentációk 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
A típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Szabványhasználati ismeretek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


- 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz készítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai 
- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, 


végszerelés, beszabályozás) 
- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma 
- szerelési bázisok 


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, 
hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) 
tartama. 
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése. 
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: 


fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok 
Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek 
rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0221-06 


A dokumentumokon alkalmazott jelképek 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Hidraulikus rajzjelek 
Pneumatikus rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Szereléshez kapcsolódó jelek  


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Pontosság 
Stabil kéztartás 


Testi erö 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Rendszerek rajzai 
- kapcsolási vázlatok 
- villamos rendszerek rajzai 
- építészeti rendszerek rajzai 
- folyamatábrák és folyamatrendszerek 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.3/0221-06 


Szakmai számítások 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
Az általános fizikai jellemzök kiszámítása 
A müködési jellemzök kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Mértékegységek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Elemi számolási készség 
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


c típus 
C típus 
C típus 
C típus 
B típus 







 


 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
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Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség Hozzárendelt 


társas kompetenciák: Hatékony 
kérdezés készsége 


Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
30 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, 
alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások 


Szíjhajtás 
Ékszíjhajtás 
Dörzshajtás 
Fogaskerékhajtás 


Csigahajtás 
Lánchajtás 


Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások 


jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén) 


tengelytávolság meghatározása 


Homlokkerekek 


Kúpkerekek 
Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek 
Siklócsapágyak 


Gördülöcsapágyak 
Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, 
beállításukhoz szükséges számítások 


(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) 
Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, 
jellemzöik,  


beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, 
cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii , Norton) 


Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos) 


Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges 
számítások 


Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, 
lengöhimbás hajtómii , excenter és bütykös mechanizmusok 


Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások 
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(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus) 
Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz 
szükséges számítások 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.4/0221-06 


Anyagtulajdonságok 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Villamos tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Technológiai tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 
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5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.5/0221-06 


Felhasznált anyagok 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Vasfémek 
Nemvas fémek 


Többalkotós szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Hajtóanyagok 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint Információforrások kezelése 


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Következtetési képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% 


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
8 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik 







 


 82 


6. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.6/0221-06 


Szereléskor alkalmazott mérések 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Felületi érdesség mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
Keménységmérés 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 
Szerelö kéziszerszámok 


Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Hatékony kérdezés készsége 
Tömör fogalmazás készsége 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 30% 
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 
Méröszoba 


Képzési idö: 
10 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás 
során 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 


4. szint 
5. szint 
4. szint 


5. szint 
5. szint 
5. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 12. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0221-06 0 0 26 
szk 112/2.2/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.3/0221-06 0 0 25 
szk 112/2.4/0221-06 0 0 25 


112/2.0/0221-06 
Szerelési 
gyakorlatok 


szk 112/2.5/0221-06 0 0 25 


126 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0221-06 


Hajtások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetı hibákat 


Általános alapmőveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-
ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelı kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenırzıképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


4. szint
4. szint
4. szint 
5. szint 
5. szint


5. szint
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek 
– tisztítása 
– hiba-felvételezés müveletei 
– szerelése 


– cseréje, javítása 
– beállítása, ellenörzése 


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése 
– csigahajtómü szerelése, javítása 
– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése 
Hajtómüvek szerelése, javítása 
- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 
- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása 
- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése 
- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0221-06 


Tengelykapcsolók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, 
kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) 







 


 85 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Tengelykapcsolók 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 


Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Karbantartó eszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Kontroll (ellenorzoképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemösszpontosítás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók 
- szerelési terveinek készítése 


- szerelése, hibafelvétele, javítása 
- jellemzo paraméterek mérése, beállítása 
- karbantartása 


B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 
5. szint 


5. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0221-06 


Mozgásakadályozó elemek szerelése 


 


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, 
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Fékek, mozgásakadályozó elemek 
Ho- és áramlástani alapmérések 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Környezetvédelmi ismeretek 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelo kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Méro- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenorzoképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelo mühely 


Képzési ido: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 


A típus 
B típus 
A típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai 
Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása 
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása 
Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.4/0221-06 


Mozgásátalakítók szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, 
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Mozgásátalakító elemek 
A geometriai méretek kiszámítása 
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Környezetvédelmi ismeretek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% 


B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
B típus 
A típus 


A típus 
B típus 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 


5. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.5/0221-06 


Ágyazások szerelése 


 
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat 


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Vázszerkezetek 


Tengelyek és csapágyak 
Mérési utasítás 


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai 
Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Szerelö kéziszerszámok 


Megmunkáló kéziszerszámok 
Mérö- és diagnosztikai eszközök 
Karbantartó eszközök használata 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Hozzárendelt 


módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Következtetési képesség 
Kontroll (ellenörzöképesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Precizitás 


Kézügyesség 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Müszaki rajz értelmezése 10% 
Szabadkézi rajz kiegészítés 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% 


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A 
képzési helyszín jellege: 


Tanmühely 
Szerelö mühely 


Képzési idö: 
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei 
– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból 
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, 
karbantartási müveleteinek gyakorlása 
Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 13. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0225-06 0 36 0 
112/1.0/0225-06 Anyagok 


szk 112/1.2/0225-06 54 0 0 
90 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0225-06 


Anyagvizsgálati gyakorlatok 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus Anyagvizsgálatok 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


3. szint 
3. szint 


3. szi
nt 


4. szi
nt 


Roncsolásos anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
Technológiai vizsgálatok 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Mőszaki táblázatok kezelése 


 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Kritikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Tapintás 
Megbízhatóság 
Térbeli tájékozódás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Technológiai minták elemzése 10% 
Tesztfeladat megoldása 5% 
Elemzés készítése tapasztalatokról 15% 
Technológiai próbák végzése 40% 
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A képzési helyszín jellege: 
Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban 
Anyagvizsgálati laboratórium 


Képzési idö: 


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása 
Mechanikai anyagvizsgálatok 
Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok 
Hegesztési varratvizsgálat 
Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése 
Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok 
használata 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.2/0225-06 


Anyagismeret 


 
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö 
felhasználási területeik 


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai 
Szabványos ipari vasötvözetek 
Szabványos könnyüfémötvözetek 
Szabványos színesfémötvözetek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 


Rendszerezö képesség 
Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Pontosság 
Önállóság 
Kézügyesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 
Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% 
Tesztfeladat megoldása 10% 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10% 


C típus 


C típus 


B típus 
C típus 
C típus 
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A képzési helyszín jellege: 


Szaktanterem 


Képzési idö: 
54 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk 
Milanyagok 
Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) 


oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák) 


A textíliák 


A papír 


A bör 


A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok 
A fémes anyagok 
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása 
Fémek tisztítása és ötvözése. 


Nagytisztaságú fémek elöállítása 
Fémek és ötvözeteik 


A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés 
elmélete 


Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások 


Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése 


A nemesítés 


Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések 


Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) 
alakítás 


Fémek hegesztése, vágása és forrasztása 


Hidegalakítási technológiák 


Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. 


Anyagkiválasztás 
Anyaghibák 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 14. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0225-06 0 50 0 
112/2.0/0225-06 Geometriai mérések 


szk 112/2.2/0225-06 0 20 0 
70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0225-06 


Geometriai mérési gyakorlatok 


 
Ellenöriz felületi érdességet 
Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi 
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


A típus 
C típus 
A típus 
C típus 
A típus 


Mechanikai hosszmérések 


Mérés optikai méröeszközökkel 
Mérés idomszerekkel 


Felületi érdesség mérése 
Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 


Gépipari méröeszközök használata 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
Mérési jegyzökönyv készítése 
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Rendszerezö képesség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Stabil kéztartás 
Precizitás 


Megbízhatóság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% 
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20% 
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Geometriai mérési gyakorlat 55% 


Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 
Üzemlátogatás üzemi mérOszobában 


Képzési idO: 


50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, 
mérOOrával 


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával 
Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel 
Szögmérések szinuszvonalzOval 
KülsO kúpok mérése, ellenOrzése 
BelsO kúpok mérése, ellenOrzése 
Mérés mérOhasábokkal 


KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése 
digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség 
ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával 


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése 


Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség 
ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések 


Mérési dokumentumok készítése 


Felvételi vázlat készítése 


2. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítOja: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0225-06 


Geometriai mérések elmélete 


 
EllenOriz felületi érdességet 


Mér idomszerrel 


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete 


C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb. 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


5. szint Gépipari mérOeszközök használata 


4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése 
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 


4. szint Milszaki táblázatok kezelése 


Hozzárendelt mOdszerkompetenciák: 


RendszerezO képesség 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 


Megbízhatóság 
FelelOsségtudat 


Térlátás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 


Tanulói tevékenységformák: 


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% 


Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% 


Írásos elemzések készítése 35% 


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% 


A képzési helyszín jellege: 


Mechanikai mérOszoba 


Képzési idO: 
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, 
táblázatok kezelése 


Mérési alapfogalmak, mérési hibák 


Metrológiai jellemzOk 
Miszerhibák 


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel 


Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük 


KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata 


BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata 
Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 


MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és 
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel 


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata 
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk 
Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk 
Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei 


Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 


Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége. 


Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 15. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/1.1/0346-06 0 0 36 
112/1.0/0346-06 


Melegüzemi 
gyakorlatok szk 112/1.2/0346-06 18 0 0 


54 
 


Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/1.1/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok 


 
Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
C típus 
C típus 
A típus 
A típus 


Hökezelési utasítás 


Vasfémek 
Képlékenyalakítás 
Kovácsolás 
Hökezelés 


Képlékenyakakítás gépei 
Hökezelés biztonsági ismeretei 
Tüzvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
Müszaki táblázatok kezelése 


Gépipari méröeszközök használata 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Felelösségtudat 


Pontosság 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


4. szint 
4. szint 
4. szint 
5. szint 


5. szint 


5. szint 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). 
Hökezelések végzése, színrefuttatás 
Keménység ellenörzés 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 
112/1.2/0346-06 


Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei 
Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel) 
Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
B típus 
B típus 


Mechanikai tulajdonságok 
Hötechnikai tulajdonságok 
Korróziós tulajdonságok 
Egyéb anyagjellemzök 
Nemvas-fémek 


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
Gyártási müveletterv 
Gyártási müveleti utasítás 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Müszaki táblázatok kezelése 


4. szint Gépipari méröeszközök használata 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elövigyázatosság 
Felfogóképesség 
Tervezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idı: 
18 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
A hıkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 16. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/2.1/0346-06 36 0 0 
szk 112/2.2/0346-06 0 0 72 112/2.0/0346-06 Megmunkálások 
szk 112/2.3/0346-06 0 0 70 


178 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.1/0346-06 


Megmunkálási alapismeretek 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 


Technológiai tulajdonságok 
Általános gépipari technológiai ismeretek 
Általános fizikai jellemzık kiszámítása 
Geometriai méretek kiszámítása 
Eszközismeret 


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
Szerszámgépek biztonsági ismeretei 
Forgácsolás munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 
3. szint 
4. szint 


4. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Szabadkézi rajzolás 
Gépészeti alkatrészrajz készítése 
Mőszaki táblázatok kezelése 
Mennyiségérzék 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Figyelemmegosztás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 
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Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
36 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása 
A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei 
Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö 
megmunkálása esetén 
Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, 
technológiai paramétereinek kiválasztása 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.2/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok I. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
C típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 


Szabványos fémes szerkezeti anyagok 
Nemfémes anyagok 
Hütö- és kenöanyagok 
Csiszoló- és políranyagok 
Kézi- és kisgépes forgácsolás 
Gépi forgácsolás 
Finomfelületi megmunkálás 
Szerszámgépek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Térlátás 







 


 101 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elöírások 
Alapmüveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/2.3/0346-06 


Megmunkálási gyakorlatok II. 


 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, 
gyalulás, vésés, köszörülés) 
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés) 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
A típus 
B típus 


Elörajzolás 
Anyagszétválasztás 
Érintésvédelmi alapismeretek 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 
Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
Környezetvédelmi ismeretek 
Szabványhasználati ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése 
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


3. szint Egyéb méröeszközök használata 
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Kontroll (ellenörzö képesség) 
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Kézügyesség 
Stabil kéztartás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Hatékony kérdezés készsége 
Közérthetıség 


Tanulói tevékenységformák: 
- 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Gépi forgácsolás 
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése 
A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, 
biztonságtechnikai elıírások 
Alapmőveletek gyakorlása 
Esztergálás 
Gyalulás 
Marás 


Köszörülés 


Finmfelületi megmunkálások 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 17. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/3.1/0346-06 28 0 0 
szk 112/3.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/3.3/0346-06 0 0 28 


112/3.0/0346-06 Szerelés 


szk 112/3.4/0346-06 0 0 28 


112 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.1/0346-06 


Szerelési ismeretek 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi 
Szereléshez kapcsolódó jelek 
Szerelési müveletterv 
Szerelési müveleti utasítás 


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 
Átfogó gépszerkezettani ismeretek 
Mechanikus gépek, géprendszerek 
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
3. szint 


4. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 


Olvasott szöveg megértése 
Müvelettervek jelképeinek értelmezése 
Elemi számolási készség 
Szerelési családfa értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Fogalmazás írásban 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Absztrakt gondolkodás 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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Önállóság 
Szervezökészség 
Térérzékelés 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Hatékony kérdezés készsége 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idö: 
28 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 
során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.2/0346-06 


Szerelési gyakorlatok I. 


 
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket 
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, 
lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat) 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat 
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket 
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Nyomatékátszármaztató hajtások 
Fékek, mozgásakadályózó elemek 
Tengelykapcsolók 
Áthajtómüvek 
Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók 
Mozgásátalakító elemek 
Tengelyek és csapágyak 
Villamos áramköri alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Gép kezelöszerveinek kezelése 
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Döntésképesség 
Precizitás 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös 
mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) 


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 
Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. szint 
4. szint 
4. szint 


5. szint 
4. szint 
4. szint 
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3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.3/0346-06 


Szerelési gyakorlatok II. 


 
Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Oldható kötések 
Nemoldható kötések 
Vázszerkezetek 


Hegesztés 
Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése 
Technológiai emelö- és szállítóberendezések 
Lánghegesztés biztonsági ismeretei 
Ívhegesztés biztonsági ismeretei 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
Gépipari méröeszközök használata 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
Forgácsoló alapgépek kezelése 
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata 


Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztántartása 
Logikus gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Testi erö 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


B típus 
B típus 


B típus 
B típus 
C típus 


C típus 
A típus 
A típus 


4. 
zint 
5. 


zint 
4. szint 
5. szint 
4. szint 
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4. tananyagelem 


A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/3.4/0346-06 


Szerelési gyakorlatok III. 


 
Szerel, javít, karbantart belsoégésii  motorokat 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Belso égésii  motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto 
szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi  
Miiködési jellemzok kiszámítása 
Belso égésii  motorok 
Tüzeloanyagok 
Vezérléstechnikai alapok 


Miiködési jellemzok mérése 
Tiizvédelmi ismeretek 


Hozzárendelt szakmai készségek: 


Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata 


Gép kezeloszerveinek kezelése 


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 


Egyéb méroeszközök használata 


Elemi számolási készség 


Hallott szöveg megértése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


Módszeres munkavégzés 


Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
- 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 


Miiveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 


Tanmiihely 


Képzési ido: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 


Belsoégésii  motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, 
beállítás) 


C típus 
C típus 


B típus 
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus 


5. szint 
4. szint 


5. szint 
3. szint 
3. szint 
3. szint 
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem 18. TANANYAGEGYSÉG 
óraszáma 


azonosítója megnevezése jellege azonosítója 


    


szk 112/4.1/0346-06 14 0 0 
szk 112/4.2/0346-06 0 0 28 
szk 112/4.3/0346-06 0 0 14 


112/4.0/0346-06 Üzembe helyezés 


szk 112/4.4/0346-06 0 0 14 


70 


 
Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés 


1. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.1/0346-06 


Üzembehelyezés elmélete 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és 
szállítóberendezéseket 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
D típus 
D típus 
D típus 
B típus 


Hidraulikus-rajzjelek 
Pneumatikus-rajzjelek 
Villamos rajzjelek 
Csöhálózati rajzjelek 
Hidraulikai alapok 
Pneumatikai alapok 
Villamos alapok 
Áramlástani alapszámítások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
Müszaki táblázatok kezelése 


Elemi szintü számítógéphasználat 
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
Gépelemek jelképeinek értelmezése 
Hozzárendelt 
módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Eredményorientáltság 
Következtetési képesség 


4. szint 
1. szint 
4. szint 
4. szint 
4. szint 
3. szint 
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Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 


Hozzárendelt társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Visszacsatolási készség 


Tanulói tevékenységformák: 
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% 
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% 
Információk önálló rendszerezése 20% 


A képzési helyszín jellege: 
Szaktanterem 


Képzési idO: 
14 óra elmélet osztálykeretben 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések 
üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, 
beállítás) során végrehajtandó feladatok 


2. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.2/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata I. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és 
szállítóberendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 
Müködési jellemzOk mérése 
Felületi érdesség mérése és ellenOrzése 
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben 
HO- és áramlástani alapmérések 
Átfogó gépszerelési ismeretek 
HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek 
Általános gépüzemeltetési ismeretek 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
C típus 
C típus 
B típus 
C típus 
C típus 
A típus 
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4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Áttekintö képesség 
Figyelem összpontosítás 
Rendszerezö képesség 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és 
összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) 


3. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.3/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata II. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, 
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és 
forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)] 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei 
Hosszméretek mérése és ellenörzése 


Szögek mérése és ellenörzése 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Hajtóanyagok 
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai 
Villamos tulajdonságok 
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások 


Hozzárendelt szakmai készségek: 
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 


B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
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4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 
Rendszerekben való gondolkodás 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Hozzárendelt társas kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremtö készség 
Közérthetöség 


Tanulói tevékenységformák: 
Müveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmühely 


Képzési idö: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és 
különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, 
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, 
karbantartás, beállítás) 


4. tananyagelem 
A tananyagelem azonosítója: 


A tananyagelem megnevezése: 


Hozzárendelt feladatkompetenciák: 


112/4.4/0346-06 


Üzembehelyezés gyakorlata III. 


 
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló 
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket 


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: 


C típus 
A típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 
B típus 


Keménységmérés 
Ábrázolási módok 
Síkmértani szerkesztések 


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi 
Hütö- és kenöanyagok 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése 
Mérési utasítás 


Mértékegységek 
Hozzárendelt szakmai készségek: 


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat 
3. szint Információforrások kezelése 


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
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4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 


Hozzárendelt módszerkompetenciák: 


- 


Hozzárendelt személyes kompetenciák: 
Kézügyessé


g Hozzárendelt társas 
kompetenciák: 


Határozottság 
Kapcsolatteremt
ı készség 
Közér


thetıség Tanulói 
tevékenységformá
k: 


Mőveletek gyakorlása 40% 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60% 


A képzési helyszín jellege: 
Tanmőhely 


Képzési idı: 
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai 


berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, 
javítás, karbantartás, beállítás) 
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Szakmai tankönyvek listája:  


 
Tankönyv kiadói kód  


(raktári szám) Kiadó Tankönyv címe Szerzı Oldalszám  
 


NA- 59088 
Nagy és Társa Nyomda és Kiadó 


Kft 
Mőszaki ábrázolás Fenyvessy Tibor - Seres 


Ferenc 
126 kötelezı 


TM-21005/1 Nemzeti tankönyvkiadó 
Alapmérések GEOMETRIAI 


MÉRÉSEK 
Ducsai János 98 kötelezı 


38037/II. 
Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Fábián Tibor - Tarcai László 46 kötelezı 


TM-11010 
Nemzeti Tankönyvkiadó Munka- és környezetvédelem Horváth József 213 kötelezı 


TM-21006 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek alapjai Szabó István 32 kötelezı 


TM-21007 Nemzeti tankönyvkiadó Gépelemek Szabó István 126 kötelezı 


36 131/I. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek I Kovács József 10 kötelezı 


36 131/II. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek II. Kovács József 5 kötelezı 


36 131/III. Mőszaki könyvkiadó 
Géplakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek III. 
Kovács József 10 kötelezı 


37 329/1 Mőszaki könyvkiadó Géplakatos szakmai ismeret 1 Kovács József 11 kötelezı 


36 083/I. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


I. 
Járfás Istvánné-Koncz 
Ferenc- Róka Gyuláné 


268 kötelezı 


36 083/II. Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari anyag-és gyártásismeret 


II. 
Fancsaly Lajos- Koncz 
Ferenc- Varga László 


66 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor  80 kötelezı 


TM-11012/3 Nemzeti Tankönykiadó 
A mőszaki rajz alapjai Géprajzi 


ismeretek 
Fenyvessy Tibor 50 kötelezı 
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TM-11012/5 Nemzeti tankönyvkiadó 
Számítógéppel segített rajzolás 


SIKBELI ÁBRÁZOLÁS 
Pintér Miklós 68 ajánlott 


59078 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Mérési gyakorlatok Dr Harmath József 139 ajánlott 


MK-59308 
Mőszaki könyvkiadó Ivhegesztés 


Dr Gáti József dr Kovács 
Mihály 


90 ajánlott 


MK-36 209/1 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés Szakmai 


gyakorlatok Simon Sándor 285 ajánlott 


36284 Mőszaki könyvkiadó 
Fémipari alapképzés szakmai 


ismeret Várhegyi István 115 ajánlott 


KP- 59086 KIT Képzımővészeti Kiadó és 
Nyomda 


Anyag- és gyártásimeret 
Dr Márton Tibor- Plósz  


Antal- Vincze István 
50 ajánlott 


36001/I. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Alapismetretek 1 Frishherz Skop 64 ajánlott 


36001/II. B+V Lap- és Könyvkiadó Fémtechnológia Szakismetretek 2 Frishherz Piegler 151 ajánlott 


38013/II. Mőszaki könyvkiadó Géptan II. Erıss István 64 ajánlott 


MK-36124/I/1 Mőszaki könyvkiadó 
Szerkezetlakatos szerkezettan és 


szerelési ismeretek 
Dr Lacza József 44 ajánlott 


TM-21007 Nemzeti Tankönykiadó Gépelemek Szabó István 5 ajánlott 


MK-59283 Mőszaki könyvkiadó Mőszaki mérések Gregor Béla - Simon Gyızı 76 ajánlott 


TM-21001 Nemzeti Tankönykiadó Minıségbíztositás Dézsán Imre 45 ajánlott 


NS-4010902 NSZI Elsısegélynyújtási alapismeretek Lengyel Tamás 156 ajánlott 


SW-59360 Skandi-Wald Könyvkiadó Kft Gázhegesztés 
Benus Ferenc- Dr Marton 


Tibor 
91 ajánlott 


TM-21013/2 Nemzeti Tankönykiadó 
Gépipari alapanyagok és félkész 


gyártmányok GYÁRTÁSISMERET 
Dr. Bagyinky Gyula- Dr. 


Kovács Mihály 102 ajánlott 
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Szakmai vizsgák 
 


A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 


Az utolsó szakképzö évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékü a modulzáró vizsga 
eredményes letételével 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerü szakképzésben 
résztvevö vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 
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A szakmai vizsga részei: 


1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok 


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elsösegélynyújtás, újraélesztés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 30 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 


2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelı) 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Összetett lemezalkatrész készítése 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 240 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Technológiai dokumentáció készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
írásbeli 


Idötartama: 120 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0345-06 Gépbeállítási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Gépbeállítás, müködési jellemzök mérése. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 120 perc 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Gépszerkezettani, gépüzemeltetési ismeretek. 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
szóbeli 


Idötartama: 45 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 75% 


2. feladat 25% 


4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0220-06 Gépészeti kötési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Oldható és nemoldható kötések készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 180 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


szóbeli 


Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc) 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 70% 
2. feladat 30% 


5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
022 1-06 Gépelemek szerelése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 180 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Hibafelvételi jegyzökönyv készítése 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 60 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 40% 
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6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Anyagvizsgálati mérések 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 60 perc 


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés 


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 
gyakorlati 


Idötartama: 60 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 30% 
2. feladat 70% 


7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0346-06 Géplakatos feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 


Gépegység szerelése, javítása. 
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: 


gyakorlati 
Idötartama: 240 perc 


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 100% 


A szakmai vizsga értékelése %-osan 


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésü szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 


1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 10 
6. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 25 


A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 


A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı 
szempontjai: - 
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10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható elızetes tanulmányok 
A beszámítható elızetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Géplakatos szakképesítés képzéséhez beszámítható elızetes tudás 
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 


 
 


S z a k k é p e s í- t é s Vizsgarész/követelménymodul Vizsgafeladat 


Azonosítója Megnevezése Száma Azonosítója Megnevezése 
Szá
ma Megnevezése 


Idıtarta
ma 


 
Sorrendje 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


1 0110-06 


Általános 
gépészeti munka-, 
baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi 
feladatok 


1 
Elsısegélynyújt
ás, újraélesztés 
/gyakorlati/ 


30 perc 1 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


1 0110-06 


Általános 
gépészeti munka-, 
baleset-, tőz- és 
környezetvédelmi 
feladatok 


2 


Munka-, 
környezet- és 
tőzvédelmi 
ismeretek 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


2 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


2 
0111-06 


 


Általános 
gépészeti 
technológiai 
feladatok I. 
(szerelı) 


1 


Összetett 
lemezalkatrész 
készítése 
/gyakorlati/ 


240 perc 3 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


2 
0111-06 


 


Általános 
gépészeti 
technológiai 
feladatok I. 
(szerelı) 


2 


Technológiai 
dokumentáció 
készítése 
/írásbeli/ 


120 perc 4 
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31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


3 
0345-06  


 


Gépbeállítási 
feladatok 


 
1 


Gépbeállítás, 
mőködési 
jellemzık 
mérése 
/gyakorlati/ 


120 perc 5 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


3 
0345-06  


 


Gépbeállítási 
feladatok 


 
2 


Gépszerkezetta
ni, 
gépüzemeltetési 
ismeretek 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


6 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


4 
0220-06  


 
Gépészeti kötési 


feladatok 
1 


Oldható és nem 
oldható kötések 


készítése. 
/gyakorlati/ 


180 perc 7 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


4 
0220-06  


 
Gépészeti kötési 


feladatok 
2 


Kötések 
megválasztásán
ak és 
létesítésének 
szempontjai 
/szóbeli/ 


45 perc 
/30+15/ 


8 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


5 


 
 


0221-06  
 


Gépelemek 
szerelése 


1 


Szerkezeti 
egységek 
szerelése, 
cseréje, 
beállítása 
/gyakorlati/ 


180 perc 9 
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31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


5 
0221-06  


 
Gépelemek 
szerelése 


2 


Hibafelvételi 
jegyzıkönyv 
készítése 
/gyakorlati/ 


60 perc 
 


10 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


6 
0225-06  


 


Általános 
anyagvizsgálatok 


és geometriai 
mérések 


1 


Anyagvizsgálati 
mérések 
/gyakorlati/ 
 


60 perc 
 


11 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


6 
0225-06  


 


Általános 
anyagvizsgálatok 


és geometriai 
mérések 


2 


Összetett méret-
, alak-, 
helyzetellenırz
és 
/gyakorlati/ 


60 perc 
 


12 


31 521 10 1000 00 00 
 
Géplakatos 
 


7 
0346-06  


 
Géplakatos 
feladatok 


1 


Gépegység 
szerelése, 
javítása 
 


240 perc 
 


13 


      
Vizsga idı 
összesen: 


23 óra 
45 perc 


 


 
 


 








Szegbalom trÉros PtlgÁrnuesteri Hivatel
Központi lhatóia


2010 JÚL 2 3,


Tisztelt Polgármest er Úr,tisztelt Képviselő Testület!
Sánr:íoog5 f66,rcn;- "*l'


Önök, mint Szeghalom Város képviselő testülete 2o1o. június 28-án hoztak egy olyan
rendeletet, amit mivendég|átósok nem tudunk elfogadni és nem is fogunk betartani.


- A to/zoL0 (Vl.29) sz. rendelet egy olyan intézkedés amely még egy hónappal ezelőtt
csak tervezet volt, és a tervezet sem volt egyeztetve egy szeghalmi vendéglátóssal
sem, sem szakmailag, sem morálisan.


- A képviselő testületl jegyzőkonyv kitér az SlYo-os szigorúbb szabályozásra de ezt a
fórum szavazást nem lehet hitelesnek tekinteni mert egy felhasználó naponta akár
több százszor is szavazhatott


- Jelenlegigazdasági helyzetben nem tudjuk megengedni magunknak, hogy bármelyik
vendég kiszoIgálását az időkorlátozás miatt elutasítsuk, főleg így nyár közepén.


Nem értjük, a szombat kivételéVel, hogy mi a probléma bármelyik vendéglátó
egységgel.


Továbbá ha probtéma van valamelyik vendéglátó egységgel, akkor miért kell az összes
többit egységesen büntetni.


És ha már annyira nézik a lakosság állítólagos érdekeit, akkor kíváncsiak lennénk,
hogy a bankokat hogy és miként szankcionálják, mert nem a szeghalmi vendéglátósok
teszik tönkre a fél várost.


Ezért kérjük a Polgármester Urat és a Képviselő Testületet, hogy a fenti számú határozatot
míhamarabb vonják vissza vagy tegyék semmissé, és további egyeztetéssel nyitottak vagyunk
a problémák megoldására.


Szeghalom 2OI0-07-27.







. Á*x*= . lz A{Í' B.... rr.Y]RÍ, *.-.
r-"oÁ.y.:r....'._*:x*4*o + . ..


Hoz r ?ae seeS


h.*'.t*{
wq:N. !v*/:U KAL{
kÁ;- uL-J^--'


.......:'k* ..tH. .......


'. ]-.. -r. 
g. ru*:r.,t. ...'. tÍ_o- {.b g.V-


'V''*uü,.h'..' ...V''.n'*r'fo 
f 


' 


aj L{*r:J" 6-+n&






Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Szeghalom



Készítette: Kardos József, Pál Csaba


2010


HELYI TANTERV


Gépészet SZAKMACSOPORT


Gépi forgácsoló SZAKMA


(2+2 év)


OKJ SZÁMA: 31 521 10 1000 00 00


ÉRVÉNYES: 2010-től


I. Általános irányelvek


1. A képzés szabályozásának jogi háttere


A központi program


– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, – a szakképzésröl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, – a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,


valamint


az Országos Képzési Jegyzékröl és az Országos Képzési Jegyzékbe történö felvétel és törlés eljárási rendjéröl szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,


a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl, valamint a térségi integrált szakképzö központ tanácsadó testületéröl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,


az iskolai rendszerü szakképzésben részt vevö tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet,


a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéröl szóló módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,


a 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelös miniszteri rendelet


alapján készült.


A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzö intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közremüködö gazdálkodó szervezet igényeit.


A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési idöre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzö intézmény fenntartója hagyja jóvá.


2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:
Gépi forgácsoló


Szakképesítések köre: Szakképesítés-elágazások:
nincsenek


Hozzárendelt FEOR szám:
7423


Szakképzési évfolyamok száma:
2


Elmélet aránya:
30 %


Gyakorlat aránya:
70 %


Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van


Idötartama (évben vagy félévben):
1 év


Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhetö


Ha szervezhetö, mikor:
-


3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek


Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkezö pedagógus és egyéb szakember láthatja el.


Tárgyi feltételek


A szakmai elmélet oktatását és a szakképzö iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzö iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:


– tanterem


– szaktanterem


– mechanikai méröszoba


– fémipari alapképzö, gépiforgácsoló tanmflhely – fémipari alapképzö, kéziforgácsoló tanmflhely – anyagvizsgálati laboratórium


– üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratóriumban – üzemlátogatás üzemi méröszobában


A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.


A tanulószerzödés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzö iskola bevonásával – ellenörzi.


Az illetékes területi gazdasági kamara ellenörzésijoga kiterjed a szakképzö iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenörzésére is.


4. A tanulók felvételének feltételei


A képzés megkezdésének szükséges feltételei:


Bemeneti kompetenciák:


Iskolai elöképzettség:


Szakmai elöképzettség:


Elöírt gyakorlat:


Elérhetö kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:


5. A szakképesítés munkaterülete



a képzés megkezdhetö a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetöek a szakképzést elökészítö évfolyam keretében is.


Vagy


nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség


- - - nem szükségesek


nem szükségesek


szükséges


A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:


A munkakör, foglalkozás


		FEOR száma

		FEOR megnevezése



		7423

		Forgácsoló





A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


Méréseket, vizsgálatokat végez


Alkatrészt gyárt, alakít, javít


Esztergálási munkákat végez


Marási munkákat végez


Fúrási munkát végez


Köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végez


Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez


Gyalulási, vésési munkákat végez


Szerszámélezést végez


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat Vállalkozási adminisztrációt végez


		

		

		

		

		

		A szakképesítéssel rokon szakképesítések



		

		azonosító száma

		

		

		megnevezése



		31

		521 02

		0000

		00

		00

		

		CNC-forgácsoló



		54

		521 01

		0000

		00

		00

		

		Gépgyártástechnológiai technikus



		33

		521 08

		0000

		00

		00

		

		Szerszámkészítö





6. A képzés célja


A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.


A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).


7. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki


Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Környezetvédelmi ismeretek


A Tüzvédelmi ismeretek


A Munkabiztonsági ismeretek


A Tüzoltó berendezések, eszközök A Tüzkár bejelentése


A Elsösegélynyújtási ismeretek


C Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3
Információforrások kezelése


3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


4
Elsösegélynyújtás


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat Szabálykövetés


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás


Rendszerezö képesség


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Ellenöriz felületi érdességet


Mér idomszerrel


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö felhasználási területeik


C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai


B Szabványos ipari vasötvözetek


C Szabványos könnyüfémötvözetek


C Szabványos színesfémötvözetek


C Anyagvizsgálatok


B Müszaki mérés eszközeinek ismerete


A Mechanikai hosszmérések


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


4 Müszaki táblázatok kezelése


3
Roncsolásos anyagvizsgálatok


3
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok


3
Technológiai vizsgálatok


5 Gépipari méröeszközök használata


4
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés


4 Mérési jegyzökönyv készítése


Személyes kompetenciák:


Térlátás


Térbeli tájékozódás

Tapintás

Stabil kéztartás Kézügyesség Felelösségtudat Pontosság

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerezö képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat (milhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerilbb hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, milszaki leírás, gépkönyv stb.)

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, milszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai elöírások, milveletterv, milveleti utasítás, milszaki leírás, gépkönyv stb.)

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket

Egyszeril gépészeti milszaki rajzokat készít

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (filrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)

Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Közremüködik minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C Géprajzi alapfogalmak


C Síkmértani szerkesztések


D Ábrázolási módok


B
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


A Szabványok használata


A Gyártási utasítások (müveleti, szerelési terv) értelmezése


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata


C Mérési utasítás


B Mértékegységek


C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C Szabványos ipari vasötvözetek


C Szabványos könnyüfémötvözetek


C Szabványos színesfémötvözetek


B Müszaki mérés eszközeinek ismerete


B Hosszméretek mérése és ellenörzése


B
Szögek mérése és ellenörzése


B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


B
Elörajzolás


C
Reszelés, fürészelés, köszörülés


B Kézi és kisgépes forgácsolás


A Érintésvédelmi alapismeretek


B Gépi forgácsolás szerszámai


A Gépi forgácsoló alapeljárások gépei


A Esztergálás


A Fúrás, furatmegmunkálás


B Marás


B Gyalulás, vésés


B Köszörülés


A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


B Szabványhasználati ismeretek


B Minöségbiztosítási alapismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Információforrások kezelése


4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


2
Gépészeti alkatrészrajz készítése


3
Szabadkézi vázlatkészítés


2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3
Müszaki táblázatok kezelése


5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4
Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése


5
Egyszerü alkatrészek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési terv készítése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4 Gépipari méröeszközök használata


3 Egyéb méröeszközök használata


Személyes kompetenciák:


Pontosság


Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat Térlátás


Szabálykövetés Testi erö


Térérzékelés


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Figyelemmegosztás


Következtetési képesség


Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás


Rendszerezö képesség


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Absztrakt gondolkodás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:


0264-06 Gépi forgácsoló feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma:


Feladatprofil:


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket


Ellenörzi a kenési rendszert


Ellenörzi a gépi mérörendszert


Ellenörzi a gép védörendszerét


Elvégzi a gépápolási feladatokat


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen

EllenOrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit

Befogja a nyers munkadarabot

Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket

Meghatározza a gépbeállítási paramétereket

Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal

KülsO és belsO hengeres felületet esztergál

Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével

Síkot esztergál

KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt

Menetet vág

Alakos felületet esztergál, másol Síktárcsa munkát végez

Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsO szerszámbemérOgép esetén Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint

BelsO szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat

Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba

Egyszerii megmunkáló programot készít

Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét

Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz

Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz

Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrOl vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül

Felveszi a munkadarab nullpontját

Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot

Programfuttatást végez forgácsolás nélkül

Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot

Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés megfelelOségérOl

Legyártja az elsO munkadarabot

EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit

Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullponttárolók adatait

Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC)

CNC-gépet kezel

Fúrási miiveletet végez fúrógépen

Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat

Felszereli a szükséges fúrósablont Elvégzi a fúrásokat

Gépi darabolást végez

EllenOrzi a nyersanyag minOségét Befogja a darabolandó nyersanyagot Levágja a kívánt méretii munkadarabot Szükség szerint éleket sorjáz

Méretet, darabszámot ellenOriz

Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket

Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat

Elvégzi a marást megadott pontossággal Marási alapmiiveleteket végez

Síkot mar

Lépcsös felületet csoportmaróval mar

Hornyot mar

Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás) Befogja az elökészített munkadarabot

Kiválasztja a szükséges köszörfikorongot

Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal Síkot köszörül

Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez

Csúcsnélküli köszörülést végez

Alakos felületet köszörül

Szerszámélezést végez

Ffirészszalagot végtelenít

Ffirészszerszámot egyenget, hengerel, belsö feszültséget beállít Ffirészszerszámokon terpesztést, duzzasztást, stellitizálást végez Ffirészszerszámokat élez

Fagyalugépkéseket élez, fen

Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz Elvégzi a gyalulást, illetve vésést

Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket Vésési, gyalulási alapmfiveleteket végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai

C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai

A A géprajzi szabványok használatának szabályai C A gépkönyv tartalma és felépítése

B A géphasználati (kezelési) utasítás

A A gyártási (technológiai) leírás

B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)

A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete

· Pneumatikus rajzjelek, jelképek

· Hidraulikus rajzjelek, jelképek

· Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete

· Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete

A Mechanikai hosszmérések eszközei

C Mérés optikai méröeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhfiség és helyzetpontosság ellenörzése

C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.

· A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei

C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban

B Szerszámgépek felépítése

B Kötögépelemek, kötések

B Tengelyek, csapágyazások

C Tengelykapcsolók

D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D Rugók


C Csövek, csöszerelvények


D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C Bütykös és karos mechanizmusok


D Szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C
Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeretek


C Kézi anyagalakítási gyakorlatok A Esztergályozási gyakorlatok


A Marási gyakorlatok


A Gyalulás és vésési gyakorlatok A Fúrási gyakorlatok


A Köszörülési gyakorlatok


A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok


C Egyéb forgácsolási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D
Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Müvelettervezési ismeret


B Villamos érintésvédelmi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


3
Köznyelvi beszédkészség


5
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5
Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


3
Kötések jelképeinek értelmezése


5
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5
Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4
Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5
Szerszámgépek kezelése


5
Forgácsolási adatok megválasztása


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelősségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erő Térérzékelés


Társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyénvaló alkalmazása


Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)


Kreativitás, ötletgazdagság Intenzív munkavégzés Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerező képesség Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


		9. évfolyam

		

		

		

		

		Heti óraszámok



		

		Tantárgy megnevezése

		Elmélet

		Gyakorlat

		Összesen

		Elmélet

		Gyakorlat



		1.

		Mérések egyszerű mérő eszközökkel

		0

		37

		37

		

		1



		2.

		Műszaki ábrázolások alapjai

		74

		0

		74

		1

		



		3.

		Előrajzolás síkban

		0

		18

		0,5

		

		0.5



		4.

		Anyagok

		37

		0

		1

		1

		



		5.

		Anyag megmunkálások I.

		0

		64

		2

		

		2



		6.

		Anyagmegmunkálások II.

		0

		74

		2

		

		2



		7.

		Kötések létesítése

		0

		18

		Mindösszesen:

		

		0.5



		

		Összesen

		111

		211

		322

		2

		6





Szakmai alapozás 9 évfolyam

Mérések egyszerű mérőeszközökkel 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		A mérés fogalma,


szabványosítás,


az SI-mértékegységrendszer.




		Mérési alapfogalmak,


mérési hibalehetőségek,


hibák.


SI-mértékegységrendszer.



		Csoportos, páros


tevékenységek.


Projektfeladat készítése.



		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni


a szabványosítás


jelentőségét,


– a mérési


alapismereteket,


– az SI-mértékegységrendszert

és alapegységeit,


– meghatározni a hibáit.



		Hosszúságmérés.


Szögmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök:


– mérőszalag,


– tolómérő,


– mikrométer.




		A tanulók


hosszúságbecslési


képességének fejlesztése,


a mérési ismeretek


erősítése, hosszúságmérő


eszközök biztonságos


használatának gyakorlása.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


A tanulók otthonában


és környezetében


különböző méretek


meghatározása.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Megfelelő mérési


pontosságú mérőeszköz


kiválasztása.


Várható értékek


becsléssel történő


megállapítása, annak


gyakorlása.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hosszúság SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges, megfelelő


mérési pontosságú


eszközöket


kiválasztani,


– a hosszúságés


szögmérő


eszközöket


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Területmérés.


SI-mértékegységek.


Területszámítás.

		A tanulók területbecslési


képességének fejlesztése,


a területmérés és számítás


begyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.


Alapterületek (tanműhely,


iskolaudvar,


lakásméretek,


tárolószekrények, polcok


stb.) mérése, számítása.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a terület SI alapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a hosszúságmérő


eszközöket


használni,


– hosszúságadatokból


egyszerű idomok,


felületek felszínét


meghatározni,


– a feladat


elvégzéséhez


szükséges


számításokat


alkalmazni.



		Tömegmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök.




		A tanulók tömegbecslési


képességének fejlesztése,


a tömegmérés és számítás


begyakorlása,


mértékegységek biztos


átváltása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.


Kiadott munkadarabok


mérése, ellenőrzése.


Mért értékek


összehasonlítása.


Számítási feladatok


csoportos megoldása.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a tömeg SIalapegységét,


annak


törtrészeit


és többszöröseit


alkalmazni,


átváltani,


– a mérési feladathoz


szükséges megfelelő


mérőeszközöket


kiválasztani,


használni,


a méréseket


elvégezni.



		Hőmérsékletmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(mikrométer, higanyos


és hőelemes hőmérő).




		A hőmérsékletmérés


gyakorlása,


eszközhasználati


készségfejlesztés.

		Páros és csoportos


tevékenységek.


Mérőeszközök mérési


tartományának


ismertetése.


Projektfeladat készítése.

		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– a hőmérséklet


fogalmát alkalmazni,


– egyszerű hőmérők


mérési elveit


ismertetni,


– hőmérsékletet mérni.



		Időmérés.


SI-mértékegységek.


Mérőeszközök


(stopperóra).

		Az időmérő eszközök


használatának gyakorlása.




		Páros és csoportos


tevékenységek.




		A tanulók legyenek


képesek:


– a várható reális


értéket megbecsülni,


– az időmérő


eszközöket


használni,


időtartamokat,


időintervallumokat


megbecsülni.





A műszaki ábrázolások alapjai 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolások alapjai

37 óra


A tanulók fegyelmezett


munkavégzésre nevelése.


A rajzeszközök


és mérőeszközök pontos


használata.


Gondos és esztétikus


munkavégzésre nevelés.


Tanári bemutatás


és magyarázat alapján


jegyzetkészítés.




		A műszaki dokumentáció


és a szabvány fogalma.


A műszaki dokumentáció


általános előírásai.


A mértékegységek,


névleges és tényleges


méret.


Mérési gyakorlatok:


hosszúságmérés


mérőszalaggal,


tolómérővel,


mikrométerrel.


Ellenőrző eszközök


használata: derékszög,


acél- és más vonalzók,


szögellenőrző eszközök.


Rajzlapok méretei,


méretarány, feliratmező,


darabjegyzék, vonalfajták,


méretmegadás,


szabványírás.


Rajzeszközök használata,


rajzok készítése (papíron


és munkadarabon).




		A munkahely rendjét,


a fontosabb


munkavédelmi


és tűzrendészeti oktatás


szabályait munkanaplóba,


jegyzetfüzetbe leírják.


Megismerkednek


a műszaki dokumentáció


általános előírásaival.


Gyakorolják a fontosabb


mértékegységeket és azok


átszámítását


prefixumokkal.


Felmérő dolgozatot írnak,


és azt kiértékelik.


Hosszúságmérési


gyakorlatokat végeznek,


különféle hosszmérő


eszközökkel.


Ismerkednek az ellenőrző


eszközökkel


és használatukat


gyakorolják.


Rajzeszközökkel


ismerkednek


és gyakorolják azok


használatát


Vázlatkészítés


gyakorlásával


megtanulják a rajzlapok


méreteit,


a méretarányokat stb.

		– A tanulók be tudják


tartani


a munkavédelmi


és tűzrendészeti


előírásokat.


– Tudják alkalmazni


a műszaki


dokumentáció


általános előírásait.


– A tanulók képesek


alkalmazni az SI


alapmértékegységeit


és azok kisebb


és nagyobb értékeit


prefixumokkal


átszámítani.


– Tudnak


mérőszalaggal mmpontossággal,


tolómérővel


0,05 mm pontossággal


mérni.


– Tudják használni az


ellenőrző


eszközöket.


– Tudják


a rajzeszközöket


használni, ismerik


a rajzlapméreteket,


a kicsinyítést


és nagyítást.


– El tudják készíteni


a feliratmezőt,


a darabjegyzéket,


tudnak méreteket


helyesen megadni.





 Előrajzolás a síkban

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Előrajzolás a síkban 


18 óra




		Előrajzolás a síkban.


Mérő- és rajzolóeszközök.




		Csoportos, páros és egyedi


tevékenységek.


Előrajzolási műveletek


alumínium- vagy


acéllemezre.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzoló és jelölőeszközöket,


– a megadott


paraméterek alapján


pontos előrajzolási


munkákat végezni,


– az előrajzolás


Helyességét és pontosságát


Ellenőrizni.





Anyagok 


Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagok 


37 óra

		Fémes és nemfémes anyagok.


Nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok, hulladékok,


melléktermékek,


megkülönböztetése,


felismerése.

A villamos és nem


villamos szakterületeken


használt anyagok csoportosítása.


Az anyagok tulajdonságai.



		Adatgyűjtés egyéni,


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.


Projektfeladat készítése.




		A tanulók legyenek


képesek:


– felismerni és jellemezni


a fémes, nemfémes anyagokat,


– megérteni


a nyersanyagok, alapanyagok,


segédanyagok fogalmát,


– különbséget tenni


a hulladék


és a melléktermék között,


– felismerni


a hulladékhasznosítás gazdasági


jelentőségét,


– bemutatni, ismertetni


az alapanyagok alapvető fizikai,


kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait.



		

		Nemfémes anyagok.




		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.

		A tanulók legyenek


képesek:


– felsorolni a kerámia,


fa, textíliák, papír,


bőr, műanyagok,


gumi, hőszigetelő


anyagok,


kenőanyagok


jellemző


tulajdonságait,


– ismertetni


felhasználási


területeiket.






		

		Fémek jellemzői.


Vasalapú fémféleségek


(öntöttvas, szerkezeti


és szerszámacél).


Könnyű és színesfémek


és ötvözeteik.


Fémek, vasalapú, könnyű


színesfémek, ötvözeteik


jellemzői és felhasználási


területeik ismerete.

		Adatgyűjtés, egyéni


illetve csoportos alapon.


Alkalmazások


a környezetben.




		A tanulók legyenek


képesek:


– jellemezni a vasat


és a jellegzetes


vasötvözeteket,


könnyű és


színesfémeket,


ötvözeteiket,


– felsorolni


a felhasználási


területeiket.





Anyagmegmunkálások I. 64 óra

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások I. 



		Fémek és műanyagok


alakítása I.


Darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás, faragás, vésés.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek


alumínium-, réz- vagy


acéllemezzel.


Lemezmunkák.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


eszközöket,


szerszámokat,


– a darabolás, vágás,


harapás, nyírás,


lyukasztás során


pontos,


balesetmentes,


szakszerű munkát


végezni.



		

		Fémek és műanyagok


alakítása II. A képlékenység,


alakváltozás fogalma.


A képlékenyalakítás típusai: nyújtás,


egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás.


Melegítés, hőre lágyuló


műanyagok.


Alakítószerszámok és eszközök.




		Csoportos és páros


és egyedi tevékenységek.


Alakítási műveletek.

		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani a szükséges


eszközöket, szerszámokat,


– a képlékenység, alakváltozás,


nyújtás, egyengetés,


hajlítás, szegés,


domborítás fogalmát


ismertetni,


– az alakítási műveleteket


pontosan,


balesetmentesen


szakszerűen végezni,


– elkészíteni egy


önálló produktumot,


amely az érdeklődési


területükhöz


kapcsolódik.







Anyagmegmunkálások II. 74 óra

 Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Anyagmegmunkálások II. 


74 óra



		Mérés, ellenőrzés.


A mérés eszközei.


Jelölőeszközök.




		Megfigyelés,


tanulmányozás, mérés.


Munkaműveletek önálló


elvégeztetése




		képesek:


– kiválasztani a feladat


elvégzéséhez


szükséges


eszközöket,


– a minőségi


követelményeknek


eleget tenni.



		

		Síkmértani szerkesztések.


Térelemek.




		Megfigyelés,


szerkesztések, értékelés.




		A tanulók legyenek


képesek:


– kiválasztani


a szükséges


előrajzolóés


jelölőeszközöket,


– az előrajzolást


szakszerűen


elvégezni,


– a saját munkájukat


elemezni, korrigálni,


az eredményeket


ellenőrizni, értékelni.






		

		A forgácsolás elmélete


és gyakorlata.


A forgácsolás szerszámai, eszközei.

Balesetmentes munkavégzés.




		Megfigyelés, megbeszélés.




		A tanulók legyenek képesek:

– kiválasztani


a feladathoz megfelelő

eszközöket,


– a faragás, vésés,


fűrészelés, reszelés,


fúrás, süllyesztés,


forgácsolás műveleteit


önállóan elvégezni

– információkat


értelmezni,


következtetéseket


megfogalmazni.






		

		Kötések, kötési módok.


Oldható és nem oldható


kötésmódok.


A kézi menetkészítés


eszközei.


Forrasztások,


lágyforrasztás.




		Megfigyelés, kipróbálás,


gyakorlás.




		A tanulók legyenek


képesek:


– ismertetni a kötési


módokat,


– felsorolni gyakorlati


alkalmazásaikat,


– a kézi menetvágás,


menetfúrás


műveleteit önállóan


elvégezni,


– alkatrészeket panelba


be- és kiforrasztani,


– fogalmakat alkotni


közvetlen


tapasztalatok alapján,


– a szükséges


védőeszközöket


rendeltetésszerűen


alkalmazni.





Kötések készítése 18 óra


Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen


		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Kötések készítése 


18 óra



		Oldható és nem oldható


kötések.




		Kötések készítése:


– a különféle


kötésmódok


csoportosítása,


bemutatása,


– oldható és oldhatatlan


kötések készítése,


– egyszerű csőhálózat


kiépítése




		A tanulók legyenek


képesek:


– a tanult


Munkafogásokat a

műveleti utasítás


szerint elvégezni,


– alkalmazni


a munkahelyre


vonatkozó szakmai


előírásokat,


– ügyelni


a megmunkáló


eszközök


rendeltetésszerű


használatára


és alkalmazására,


– a tanult


Munkafogásokat a

műveleti utasítás


szerint elvégezni.





		10. évfolyam

		

		Éves óraszámok

		

		

		Heti óraszámok



		

		Tantárgy megnevezése

		Elmélet

		Gyakorlat

		Összesen

		Elmélet

		Gyakorlat



		1.

		Műszaki ábrázolások

		74

		0

		2

		2

		0



		2.

		Lemezalakítási módok

		74

		0

		2

		2

		0



		3.

		Előrajzolás térben

		0

		18

		0,5

		

		0.5



		4.

		Felületkezelés

		0

		18

		0,5

		

		0.5



		5.

		Kézi forgácsolási műveletek

		0

		74

		2

		

		2



		6.

		Erőhatással létrehozható fémipari kötések

		0

		74

		2

		

		2



		

		

		

		

		Mindösszesen:

		

		



		

		Összesen

		148

		184

		332

		4

		5





Szakmai alapozás 10. évfolyam

Műszaki ábrázolás


Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Műszaki ábrázolás


74 óra

		Metszeti ábrázolás


Egyszerű és összetett


metszete




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Egyszerű testek


ábrázolása metszetben,


füzetben és A/4-es


rajzlapon, projektfeladat


Forgástestek ábrázolása


félvetületben, félnézet-félmetszetben.

füzetben és


A/4-es rajzlapon


Lépcsős metszetek


alkalmazása


csoportmunkában


Differenciált feladatok.

		A tanulók legyenek


képesek:


− a metszeteket


rendszerezni,


− jelrendszerüket


ismertetni,


szerkesztési


feladatokat elvégezni,


− különbséget tenni


metszet és szelvény


között,


− alkatrészt összetett


metszetben ábrázolni.






		

		Méretmegadás elemei,


mérethálózat felépítése


Rajzi szabályok




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Bázisméretek,


szerkesztési és


technológiai bázisok


megválasztása, indoklása.

		A tanulók legyenek


képesek:


− szabvány szerinti,


megfelelő


méretelosztású


méretezett rajzot


készíteni,


− alkalmazni a


különleges


méretmegadások


szabályait,


− alkalmazni a


bázisméreteket, a


szerkesztési és


technológiai


bázisokat.



		

		Alkatrészrajz, műhelyrajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Alkatrészrajzok készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


méretezett rajzot


készíteni.






		

		Összeállítási rajz


Rajzi szabványok


Rajzolvasás




		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Szabványlapok


használata, rajzolvasási


feladatok


Összeállítási rajz


készítése


füzetbe és A/4-es


rajzlapra


Differenciált feladatok




		A tanulók legyenek


képesek:


− helyesen értelmezni


az összeállítási rajz


fogalmát,


− a rajzi szabályok és


szabványok


alkalmazásával


összeállítási rajzot


készíteni.








Lemezalakítási módok 

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Lemezalakítási módok 74 óra



		Statika


Erőrendszerek


Síkbeli erőrendszerek


Egyensúly fogalma,


annak biztosítása.


Az erő és erőrendszerek


fogalma, jelölése,


jellemzőinek ismerete.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb


szerkesztések és


számítási feladatok


végzése




		A tanulók legyenek


képesek:


− egyéb tantárgyakban


szerzett ismereteiket


hasznosítani,


− az erőt ábrázolni,


összetevőkre bontani,


erők eredőjét


meghatározni,


− az erő nyomatékát


meghatározni,


− ismertetni az erő


jelét, mértékegységeit


és az eredő erő


kiszámításának


módját.



		

		Tartók statikája


Egyszerű és konzolos


Tartó fogalma. 

A tartó reakció erőinek meghatározása számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.


Nyíróerő ábra szerkesztése.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− kéttámaszú tartók


reakcióerőit,


veszélyes


keresztmetszetét,


maximális hajlító


nyomatékát


meghatározni.








		

		Terhelési módok


Egyszerű igénybevételek


Húzott és hengerelt


acélok alkalmazása


Egyszerűbb


acélszerkezetek


Csőszerkezetek elemei


Csőhajlítási eljárások


Képlékenyalakítási


eljárások:


− kovácsolás és sajtolás


− hengerlés


− huzal-, rúd- és


csőhúzás


− mélyhúzás.

		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni és


ismertetni az


egyszerű


igénybevételeket,


− acélszerkezetek,


csőszerkezetek


igénybevételeit


felismerni, ismertetni,


− acélcsöveket adott


sugárral meghajlítani,


− ismertetni a


képlékenyalakítás


lényegét.





Felületkezelés

Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Felületkezelés

18 óra




		Mechanikus


felületkezelési módok.


Tisztítás, előkészítés


Simítás, csiszolás


Festés előtti


Felületkezelés.


Zsírtalanítás.

		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Felületkezelési,


felülettisztítási


műveletek alumínium


vagy acéllemezen.




		A tanulók legyenek


képesek:


− felismerni az


alkatrészek felületi


szennyeződésének


típusát, annak


megfelelően


kiválasztani az


alkalmas eszközt,


elvégezni a tisztítási


műveleteket,


− önállóan elvégezni a


felületcsiszolási


műveleteket,


− önállóan elvégezni a


zsírtalanítást,


fémtiszta felületet


kialakítani.





Előrajzolás térben 

Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 18  óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Előrajzolás térben 

18 óra




		Mérés, ellenőrzés


Mérés eszközei


Jelölőeszközök.



		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Előrajzolási műveletek


alumínium vagy acél


munkadarabra




		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a feladat


elvégzéséhez


szükséges


eszközöket,


− a minőségi


követelményeknek


eleget tenni.



		

		Síkmértani szerkesztések.

Előrajzolás a térben.

Térelemek.

		Csoportos, páros és


egyedi tevékenységek


Előrajzolási műveletek


alumínium vagy acél


munkadarabra.

		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a szükséges


előrajzoló-,


jelölőeszközöket,


− az előrajzolást


szakszerűen


elvégezni,


− a saját munkájukat


elemezni, korrigálni,


eredményeket


ellenőrizni, értékelni.





Kézi forgácsolási műveletek

Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Kézi forgácsolási műveletek

38 óra




		Forgácsolás elmélete és


gyakorlata


Forgácsolás szerszámai,


eszközei


Balesetmentes


Munkavégzés.




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


Alumínium, ill. acél


munkadarabok,


csődarabok alakítása kézi


forgácsolással.

Kézi forgácsoló


műveletek igényes


elsajátítása


Kézi forgácsoló


műveletek gyakorlása.



		A tanulók legyenek


képesek:


− kiválasztani a


feladathoz megfelelő


eszközöket,


− faragás, vésés,


fűrészelés, reszelés,


fúrás, süllyesztés


forgácsolási


műveleteket önállóan


elvégezni,


− információkat


értelmezni,


következtetéseket


megfogalmazni.





Erőhatással történő fémipari kötési módok 

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN

		Témakörök

		Tartalmak

		Tanulói tevékenységformák

		A továbbhaladás feltételei



		Erőhatással történő fémipari kötési módok

 92 óra




		Szilárdságtan


Igénybevételek (egyszerű


és összetett)


Húzó, nyomó


igénybevétel


Hajlító igénybevétel


Nyíró igénybevétel


Csavaró igénybevétel


Tartók jellemző


igénybevétele


Veszélyes keresztmetszet


fogalma, jellemzői




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


A matematika és fizika


tantárgyakban tanult


ismeretek alkalmazása


Egyszerűbb számítási


feladatok elvégzése


Látogatás egy


fémszerkezetes


építkezésen, ill. üzemben,


gyárban.

		A tanulók legyenek


képesek:


− ismertetni a


feszültség fogalmát,


csoportosítását,


− a normális és


csúsztató


feszültségek értékét


meghatározni,


− méretezési


feladatokat


megoldani egyszerű


igénybevételek


esetében,


− ismertetni e


jellemzők jelölését,


mértékegységét,


kiszámításának


módját,


− meghatározni a tartó


veszélyes


keresztmetszetének


helyét,


− ismertetni a


csavarónyomaték


jellemzőit,


kiszámításának


módját,


− kiszámítani a


szegecsben ébredő


nyírófeszültséget.



		

		Súrlódás, munka,


teljesítmény, hatásfok




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás




		A tanulók legyenek


képesek:


− ismertetni a súrlódás,


az energia, a munka,


a teljesítmény, a


hatásfok megjelenési


formáit,


kiszámításának


módját,


mértékegységét.



		

		Kötések, kötési módok


Oldható és nem oldható


kötésmódok


Csavarkötések


Szegecskötések


Kézi menetkészítés


eszközei




		Csoportos, páros


tevékenységek


Adatgyűjtés,


összehasonlítás


Csavarkötés készítése


Lemezek összekötése


szegeccsel


Menetfúrás és


Menetmetszés.

		A tanulók legyenek


képesek:


− ismertetni a kötési


módokat,


− felsorolni gyakorlati


alkalmazásaikat,


− a kézi menetvágás,


menetfúrás


műveleteit önállóan


elvégezni,


− csavar- és


szegecskötés


műveleteit önállóan


elvégezni,


− fogalmakat alkotni közvetlen


tapasztalatok alapján,


− a szükséges védőeszközöket


rendeltetésszerűen


alkalmazni.





		A 31 521 09 1000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)



		0264-06

		Gépi forgácsoló feladatok





8. A képzés szerkezete


A 31 521 09 1000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló megnevezésű szakképesítés


időterve


1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


Nyári összefüggô szakmai gyakorlat: 160 óra


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám


A szakmai program készítésekor az idôtervben feltüntetett szabad sávot kötelezô kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplô kötelezô tananyagegységek idôkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfônöki órát tartalmazzák.


További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelôk is alkothatók.


A 31 521 09 1000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		A tananyagegység



		

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elmélet‑
igényes
gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		1

		110/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		32

		36

		0

		68



		2

		110/1.0/0225-06

		Anyagok

		68

		68

		0

		136



		3

		110/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		36

		68

		0

		104



		4

		110/1.0/0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) elmélet

		100

		0

		0

		100



		5

		110/2.0/0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)


gyakorlat

		0

		0

		198

		198



		6

		110/1.0/0264-06

		Esztergálási alapfeladatok I.

		36

		0

		72

		108



		7

		110/2.0/0264-06

		Esztergálási alapfeladatok II.

		36

		0

		72

		108



		8

		110/3.0/0264-06

		Esztergálási feladatok I.

		36

		0

		72

		108



		9

		110/4.0/0264-06

		Esztergálási feladatok II.

		36

		0

		72

		108



		10

		110/5.0/0264-06

		CNC forgácsolás I.

		36

		0

		72

		108



		11

		110/6.0/0264-06

		CNC forgácsolás II.

		28

		0

		56

		84



		12

		110/7.0/0264-06

		Fúrás I.

		0

		18

		0

		18



		13

		110/8.0/0264-06

		Fúrás II.

		0

		18

		0

		18



		14

		110/9.0/0264-06

		Darabolás I.

		0

		18

		0

		18



		15

		110/10.0/0264-06

		Darabolás II.

		0

		18

		0

		18



		16

		110/11.0/0264-06

		Marás I.

		36

		0

		72

		108



		17

		110/12.0/0264-06

		Marás II.

		28

		0

		42

		70



		18

		110/13.0/0264-06

		Köszörűlés I.

		36

		0

		72

		108



		19

		110/14.0/0264-06

		Köszörűlés II.

		28

		0

		42

		70



		20

		110/15.0/0264-06

		Gyalulás, vésés

		0

		0

		28

		28



		21

		110/16.0/0264-06

		Szerszámélezés

		0

		0

		14

		14



		Mindösszesen óra:

		572

		244

		884

		1700





Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.


Áttekintő táblázat

		Gépi forgácsoló

		tantárgyak

		évfolyamok

		Össz. Óraszám

		Heti óraszám

		



		

		

		11.

		12.

		

		11.

		12.

		



		Elmélet

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		

		32

		

		

		

		



		

		Általános gépészet technológiai feladatok II. (forgácsoló)

		36

		64

		

		

		

		



		

		Esztergálási alapfeladatok I.

		36

		

		

		

		

		



		

		Esztergálási alapfeladatok II.

		36

		

		

		

		

		



		

		Esztergálási feladatok I.

		

		32

		

		

		

		



		

		Esztergálási feladatok II.

		

		32

		

		

		

		



		

		Anyagok

		72

		

		

		

		

		



		

		CNC forgácsolás I.

		

		32

		

		

		

		



		

		CNC forgácsolás II.

		

		32

		

		

		

		



		

		Marás I.

		

		32

		

		

		

		



		

		Marás II.

		

		32

		

		

		

		



		

		Köszörülés I.

		

		32

		

		

		

		



		

		Köszörülés II.

		

		32

		

		

		

		



		

		CNC forgácsolás II.

		

		32

		

		

		

		



		

		Geometriai mérések

		

		

		

		

		

		



		

		Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*

		72

		

		

		

		

		



		 

		elmélet összesen:

		252

		384

		636

		

		

		



		

		Geometriai mérések

		36

		64

		

		

		

		



		

		Fúrás I.

		18

		

		

		

		

		



		

		Fúrás I.

		18

		

		

		

		

		



		

		Darabolás I.

		18

		

		

		

		

		



		

		Darabolás II.

		18

		

		

		

		

		



		

		Anyagok

		

		64

		

		

		

		



		

		Műszaki mérések

		

		

		

		

		

		



		

		 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

		36

		32

		

		

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat összesen:

		144

		160

		304

		

		

		



		Gyakorlat

		Általános gépészet technológiai feladatok II. (forgácsoló)

		198

		

		

		

		

		



		

		CNC forgácsolás I.

		

		64

		

		

		

		



		

		CNC forgácsolás II.

		

		64

		

		

		

		



		

		Marás I.

		

		64

		

		

		

		



		

		Marás II.

		

		42

		

		

		

		



		

		Esztergálási feladatok I.

		

		64

		

		

		

		



		

		Esztergálási alapfeladatok I.

		72

		

		

		

		

		



		

		Esztergálási alapfeladatok II.

		72

		

		

		

		

		



		

		Esztergálási feladatok II.

		

		64

		

		

		

		



		

		Köszörülés I.

		

		64

		

		

		

		



		

		Köszörülés II.

		

		42

		

		

		

		



		

		Gyalulás, vésés

		

		28

		

		

		

		



		

		Szerszámélezés

		

		14

		

		

		

		



		

		az iskola helyi programja 

		

		

		

		

		

		



		 

		gyakorlat összesen:

		342

		510

		852

		

		

		



		 

		elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai gyakorlat összesen:

		

		

		

		

		

		



		 

		összesen:

		

		

		

		

		

		



		 

		Nyári szakmai gyakorlat:

		

		

		

		

		

		



		 

		jelenlegi törvényi óraszám:

		

		

		

		

		

		





A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		A tananyagegység



		

		azonosítója

		megnevezése

		óraszáma



		

		

		

		elméleti

		elmélet‑
igényes
gyakorlati

		gyakorlati

		összes



		1

		112/1.0/0111-06

		Müszaki dokumentációk

		54

		0

		0

		54



		2

		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		18

		36

		0

		54



		3

		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		54

		12

		114

		180



		4

		112/1.0/0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok

		36

		36

		0

		72



		5

		112/1.0/0345-06

		Müszaki mérések

		0

		36

		0

		36



		6

		112/2.0/0345-06

		Gépelemek beállítása

		36

		0

		108

		144



		7

		112/3.0/0345-06

		Gépbeállítás

		36

		0

		54

		90



		8

		112/1.0/0220-06

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		72

		0

		0

		72



		9

		112/2.0/0220-06

		Gépészeti kötések készítése

		0

		0

		198

		198



		10

		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		14

		0

		14

		28



		11

		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		72

		0

		0

		72



		12

		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		0

		0

		126

		126



		13

		112/1.0/0225-06

		Anyagok

		54

		36

		0

		90



		14

		112/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		0

		70

		0

		70



		15

		112/1.0/0346-06

		Melegüzemi gyakorlatok

		18

		0

		36

		54



		16

		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		36

		0

		142

		178



		17

		112/3.0/0346-06

		Szerelés

		28

		0

		84

		112



		18

		112/4.0/0346-06

		Üzembe helyezés

		14

		0

		56

		70



		Mindösszesen óra:

		542

		226

		932

		1700





Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.


A központi program tananyagegységei


A 31 521 10 1000 00 00 azonosító számú, Géplakatos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek


		1. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0111-06

		Műszaki dokumentációk

		szk

		112/1.1/0111-06

		54

		0

		0

		54





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0111-06
Műszaki dokumentációk







Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint


2. szint


3. szint


2. szint


3. szint 



Információforrások kezelése Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Szabadkézi vázlatkészítés


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Önálló szakmai munkavégzés 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


54 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajztechnikai alapszabványok


Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás


Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés


Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma


Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások


Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások


Tűrés, illesztés


Felületi minőség


Jelképes ábrázolások


Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás


Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai Rendszerek rajzai


		2. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0111-06

		Geometriai mérés

		szk

		112/2.1/0111-06

		0

		36

		0

		54



		

		

		szk

		112/2.2/0111-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0111-06
Geometriai mérések





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Mértékegységek


Müszaki mérés eszközeinek ismerete Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépipari méröeszközök használata


3. szint Egyéb méröeszközök használata


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

alkatrész rajz értelmezése 40% Csoportos versenyjáték 30% Csoportos megbeszélés 20%

A képzési helyszín jellege:

Méröszoba

Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel, méröórával. Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel méröórával

Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel

Szögmérések szinuszvonalzóval

Külsö kúpok mérése, ellenörzése

Belsö kúpok mérése, ellenörzése

Mérés méröhasábokkal

Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel

Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése Mérési dokumentumokat készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0111-06
Geometriai mérések elmélete





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat

Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Mérési utasítás

B típus Mértékegységek

B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete

B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése B típus Szögek mérése és ellenOrzése

B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 4. szint Gépipari mérOeszközök használata 3. szint Egyéb mérOeszközök használata

Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés ÁttekintO képesség

Figyelem összpontosítás

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miszaki rajz értelmezése 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

Miveletek gyakorlása 20%

Geometriai mérési gyakorlat 20% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idO:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú


mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük. KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,


.

alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei. Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma

		3. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0111-06

		Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása

		szk

		112/3.1/0111-06

		6

		0

		0

		180



		

		

		szk

		112/3.2/0111-06

		12

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.3/0111-06

		36

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/3.4/0111-06

		0

		12

		0

		



		

		

		szk

		112/3.5/0111-06

		0

		0

		114

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0111-06
Munkabiztonság, minőségvédelem





Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus A típus A típus A típus A típus A típus



Minöségbiztosítási alapismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabadkézi vázlatkészítés


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Figyelem összpontosítás Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Szabálykövetés


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%


rajz értelmezése 30%


Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10%


Utólagos szóbeli beszámoló 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


6 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket


Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)


Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)


Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0111-06
Anyagjelölések értelmezése





Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelöt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus


Szabványhasználati ismeretek

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Könnyiifém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Szabványos ipari vasötvözetek

Szabványos könnyiifém ötvözetek

Szabványos színesfém ötvözetek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3. szint Miiszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerezö képesség

Áttekintö képesség

Tervezési képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság

Döntésképesség

Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése

Az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata

Az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek megválasztása

A különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a termelékenységre kifejtett hatása

A gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága

A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a minöségre kifejtett hatása

		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/3.3/0111-06





Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)


Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus


C típus


D típus



Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok egyéb jellemzöi


Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata


Hozzárendelt szakmai készségek:


2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%


müszaki rajz értelmezése 25%


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%


szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Gyakorlati jelentöségii szabványos ötvözetek áttekintése Az ipari vasötvözetek csoportosítása

Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint

Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN


szerint

A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0111-06
Előrajzolás





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,


elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: C típus Síkmértani szerkesztések

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

B típus Elörajzolás

B típus Képlékenyalakítás

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

3. szint Köznyelvi beszédkészség

4. szint Gépipari méröeszközök használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Figyelem összpontosítás

Tervezési képesség

Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat

Térlátás

Kézügyesség

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%

miiszaki rajz értelmezése 10%

szabadkézi rajz kiegészítés 10%

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%

Miiveletek gyakorlása 30% A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Tanmiihely

Kisüzemi termelöhely

Képzési idö:

12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Az elörajzolással szembeni követelmények

Az elörajzolás lépései

Az elörajzolás szerszámai, eszközei

Mérö és ellenörzö eszközök A felületszínezés lehetöségei A térbeli elörajzolás eszközei Az elörajzolás folyamata

Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai

Síkbeli és térbeli elörajzolás

- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez

- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása


		5. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása





Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet készít

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra


vonatkozó dokumentációt

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C típus Reszelés, fiirészelés, köszörülés C típus Élkiképzés

B típus Haj lítás

B típus Nyújtás


B típus Egyengetés


B típus Kézi és kisgépes forgácsolás


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Hozzárendelt szakmai készségek:


Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése


Köznyelvi beszédkészség


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méröeszközök használata


Olvasott köznyelvi szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem megosztás


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%


Müveletek gyakorlása 60%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kézi megmunkálási gyakorlatok


A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.1/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Tüzoltó berendezések, eszközök A típus Elsösegélynyújtási ismeretek


A típus Tüzkár bejelentése


A típus Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4. szint Elsösegélynyújtás


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség


Felelösségtudat


Szabálykövetés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Csoportos helyzetgyakorlat 100% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:

36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Tennivalók vészhelyzetben

Tazvédelmi elöírások

Teendök taz esetén

Tazoltóberendezések használata

Elsösegélynyújtás

Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére Elsösegélyt igánylö helyzetek:

- az eszméletlenség

- heveny rosszullétek

- fájdalommal járó kórképek

- belgyógyászati balesetek

- mérgezések

- sérülések

- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben

Újraélesztés

Rendkívüli helyzetek dokumentálása

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0110-06





Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, taz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat

Részt vesz a munka-, taz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyajtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus A típus A típus C típus A típus


Környezetvédelmi ismeretek Tazvédelmi ismeretek Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai Elsösegélynyújtási ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

3. szint Információforrások kezelése

2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:

Áttekintöképesség

Figyelemösszpontosítás

Rendszerezöképesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Pontosság


Önállóság


Felelösségtudat Szabálykövetés Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%


Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%


Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%


Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Munkavédelem


Munkavédelem célja, alapfogalmai Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények


Tüzvédelem


Tüzveszélyes anyagok


Tüzveszélyességi osztálybasorolás


Foglalkozás-egészségügy


Természetvédelem


A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A védelem jelentösége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek


A víz


A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi Az ivóvíz minösége Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A höszennyezés A közmüolló A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminöség-védelem szabályozása


A levegö


A levegöszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyezö gázok és hatásaik


Por és cseppfolyós szennyezö anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei Technológiai lehetöségek


A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.


A hulladékok


A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei.


Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. Zaj és rezgés


A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.


A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai.
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0345-06 Műszaki mérések





Hidraulikus méréseket végez


Végez villamos alapméréseket egyen- és váltakozó áramú áramkörben (feszültség, áramerösség, ellenállás, frekvencia, fázis)


Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet


Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására


Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli gondolatcserére, információszerzésre


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek


Villamos áramköri alapszámítások


Áramlástani alapszámítások


Hidraulikai alapok Villamos alapok


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben


Hozzárendelt szakmai készségek:


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Egyéb méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Figyelemmegosztás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Döntésképesség


Pontosság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%


Müveletek gyakorlása 50%


Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%


A képzési helyszín jellege:


Méröszoba


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Kapcsolási rajzok alapján áramkörök összeállítása


Pneumatikus, hidraulikus és villamos mérések, a mérésekröl dokumentáció készítése Adatok számítása, müszaki táblázatok használata


Számítógépen pneumatikus, hidraulikus müködési szimulációs programok használata
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/2.1/0345-06
Gépelemek beállítási ismeretei I.


Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Géprajzi alapfogalmak


Mérési utasítás


Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk


Müködési jellemzök mérése


Mérö- és beállítóeszközök, sablonok Csöhálózati rajzjelek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint 4. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Gépészeti rajz olvasása,értelmezése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése Olvasott szöveg megértése


Fogalmazás írásban


Hallott szöveg megértése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%


Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Forgó mozgást közvetítö gépelemek csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, üzemeltetésük.


Szíjhajtás


Ékszíjhajtás


Dörzshajtások


Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil, fogaskerék-méretek, csúszás mentes legördülés, jellemzö fogfelületek, határfogszám, alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép ellenörzése Homlokkerekek, fogasléc


Kúpkerekek


Csavarkerekek Csigahajtás


Lánchajtás


Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, üzemeltetésük


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0345-06
Gépelembeállítási feladatok I.





Beállít forgómozgást közvetítö gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, sikló- és gördülöcsapágyak)


Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági különleges)


Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus B típus A típus



Átfogó gépszerkezettani ismeretek Általános gépüzemeltetési ismeretek Oldható kötések


Nemoldható kötések


Tengelykapcsolók és beállításuk


Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése 4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése 3. szint Gép kezelöszervei


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtások, sikló- és gördülöcsapágyak beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges) beállítása


Müködéshez szükséges adatok meghatározása


Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása Müködéshez szükséges adatok meghatározása


3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/2.3/0345-06
Gépelemek beállítási ismeretei II.


Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok)


Beállít forgómozgású áthajtómüveket


Beállít szerszámgép-hajtómüveket


Beállít forgómozgású irányváltókat


Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk A típus Mérö- és beállítóeszközök, sablonok


A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A típus Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Müszaki táblázatok kezelése


3. szint Elemi számolási készség


4. szint Gépészeti rajz olvasása,értelmezése


4. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Figyelemmegosztás


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Felelösségtudat


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Kezdeményezökészség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) beállítása. Miiködéshez szükséges adatok meghatározása

Forgattyús hajtómii felépítése, miiködése, sebesség diagramja

Lengöhimbás hajtómii, felépítése, miiködése, sebesség diagramja Excenter és bütykös mechanizmusok

Fogaskerekes hajtás

- csúszótömbös hajtómiiegység (kettes és hármas csúszótömb) - tengelykapcsolós hajtómiiegység

- összetett hajtómiivek

- Meander-rendszerii hajtómii

- cserekerekes hajtómiiegység

- lengökerekes, Norton-hajtómiiegység

- csúszóékes hajtómiiegység

Irányváltók

- kúpkerekes irányváltó

- homlokkerekes irányváltó

- lemezkapcsolós irányváltó

- elektromos irányváltó

Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása, igénybevételei, gép-ágyak, állványok, öntvényházak)

Egyenes vezetékek feladata, kialakítása (csúszóvezetékek, gördülövezetékek jellemzöi, fajtái)

		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0345-06
Gépelembeállítási feladatok II.





Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómiivek, excenter- és bütykös mechanizmusok)

Beállít forgómozgású áthajtómiiveket

Beállít szerszámgép-hajtómiiveket

Beállít forgómozgású irányváltókat

Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Mozgásátalakító elemek és beállításuk

Áthajtómiivek és beállításuk

Forgómozgású hajtómiivek, irányváltók és beállításuk Tengelyek, csapágyak és beállításuk

Vázszerkezetek és beállításuk

Kézi-és kézi kisgépes szerelöszerszámok

Beállító célszerszámok

Hozzárendelt szakmai készségek:

4. szint Kinematikai ábra olvasása, értelmezése 4. szint Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése

3. szint Mennyiségérzék


4. szint Gépipari méröeszközök 4. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek


3. szint Szerelö kéziszerszámok és kisgépek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelösségtudat


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Kapcsolatteremtö készség Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös


mechanizmusok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású áthajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Szerszámgép-hajtómüvek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása Forgómozgású irányváltók beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Vázszerkezetek, vezetékek beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0345-06
Gépbeállítás elmélete I.





Beállít technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk (ventillátorok))


Beállít belsOégésü motorokat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Technológiai emelO- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzOi és beállításuk


HO- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvetO szerkezeti és üzemeltetési jellemzOi


Pneumatikai alapok


Vezérléstechnikai alapok


HO- és áramlástani alapmérések


Müködési jellemzOk kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Információforrások kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Felfogóképesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Önállóság

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Határozottság

Hatékony kérdezés készsége

Tanulói tevékenységformák:

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Írásos elemzések készítése 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

18 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Technológiai emelögépek és szállítóberendezések milködése, felépítése

Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) milködése, felépítése

Szivattyúk jellemzö paraméterei

szállítási nyomás


térfogatáram


statikai magasság


szívómagasság


nyomómagasság


szállítómagasság


szállítómagasság és a nyomás kapcsolata

- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és a munkapont fogalma

Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök , milködése, felépítése

A levegö állapotjelzöi, tulajdonságai és a normál állapot fogalma

Légszállítógépek jellemzö paraméterei (térfogatáram, nyomás, fordulatszám) Belsöégésil motorok milködése, felépítése, csoportosítása

Négyütemil Otto-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram)

Kétütemil Otto-motor, Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei)

Négyütemil Diesel-motor (a motor föbb szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és indikátor diagramja, égéstér kialakítás, keverékképzés)

Belsöégésil motorok jelleggörbéi

Belsöégésil motorok tüzelöanyag ellátása

Otto- és Diesel motorok szabályozása

Villamos gyújtóberendezések

Diesel-motor izzítóberendezés

Belsöégésil motorok hiltése

Olajozási rendszerek

		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0345-06
Gépbeállítás elmélete II.





Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Síkmértani szerkesztések


Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


Szabványok használata


Gyártási utasítások értelmezése


Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata Mértékegységek


Működési jellemzők kiszámítása


Hozzárendelt szakmai készségek:


Szabadkézi rajzolás


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Rendszerekben való gondolkodás


Absztrakt gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Nyelvhelyesség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% Írásos elemzések készítése 50%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek


- Gépi lemezollók


- Lemezhajlítógépek


- Sajtók


Lemezmegmunkáló gépek automatizálása


Forgácsoló szerszámgépek


- Esztergák


- Marógépek


- Gyalugépek, vésogépek, üregelogépek


- Fúrógépek


- Köszörü gépek


- Finommegmunkáló gépek


Forgácsoló szerszámgépek automatizálása (CNC vezérlésü gépek)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.3/0345-06
Gépek beállítása I.





Beállít technológiai emelogépeket és szállítóberendezéseket


Beállít hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellozok (ventillátorok))


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


Technológiai emelo- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzoi és beállításuk


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


Ho- és áramlástechnikai müszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai


Emelo- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méroeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság Pontosság Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely Képzési idö:


38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0345-06
Gépek beállítása II.





Beállít lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus
B típus


A típus


B típus B típus B típus B típus A típus



Mechanikai tulajdonságok Hütö- és kenöanyagok


Szerszámgépek biztonsági ismeretei Hajtóanyagok


Hosszméretek mérése és ellenörzése Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Érintésvédelmi alapismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Pneumatikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépipari méröeszközök


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Kapcsolatteremtö készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések beállítása, müködéshez szükséges adatok meghatározása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Beállít belsö égésü motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

		112/3.5/0345-06
Gépek beállítása III.





Érintésvédelmi alapismeretek


Tüzelöanyagok


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Belsö égésü motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzöi és beállításuk Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


Tüzvédelmi ismeretek


Környezetvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Belsőégésű motorok beállítása, működéshez szükséges adatok meghatározása


		8. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem





		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0220-06

		Gépészeti kötések elméleti alapjai

		szk

		112/1.1/0220-06

		72

		0

		0

		72





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:



112/1.1/0220-06
Gépészeti kötések elméleti alapjai


Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Általános minöségü hegesztett kötést készít gázhegesztéssel


Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Nemoldható kötések


Korrózióvédelem


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Lényegfelismerés (lényeglátás)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


gépészeti szaktanterem


Képzési idö:


72 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük Oldható kötések


Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok


Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése


Csavarozás és szerszámai


Csavarbiztosítási eljárások jellemzöi


Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai


A menetfúrás és menetmetszés elökészítö müveletei, a csavarmenet készítés és a csavarkötés munkabiztonsági elöírásai


Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása


Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzöi, türések, illesztések, ábrázolásuk Nemoldható kötések


Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása


A szabványos szegecsek fajtái és fö alkalmazási területei. Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések


Hegesztés


Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzöik Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület Az adhézió fogalma


A forrasztás felület-elökészítése, alkalmazott segédanyagok Savas és savmentes dezoxidáló szerek


		9. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója
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		112/2.0/0220-06
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		szk
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0220-06
Oldható kötések szerelése





Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Oldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elővigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövető magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40% Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, müveletei


Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei müveletei


Rögzítö- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei


A csavar-, ék-, reteszkötések (mint föbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0220-06
Nemoldható kötések készítése





Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Térlátás


Stabil kéztartás Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Irányítási készség Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10%


szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:





A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági elöírásai


A szegecskötések mint föbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági elöírások


Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának müveletei, kötési módok A ragasztás biztonságtechnikai elöírásai, környezetvédelmi szabályok, elöírások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0220-06
Kemény és lágyforrasztás





Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus


B típus
C típus
C típus
A típus



Ábrázolási módok


Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Nemoldható kötések


Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Forraszanyagok. A forrasztólámpa müködése


A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási eljárásai


A forrasztás munkabiztonsági elöírásai


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0220-06
Gázhegesztés





5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gázhegesztö berendezések, tartozékok


Gázhegesztö berendezések üzembe helyezése, kezelése


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0220-06
Kézi ívhegesztés





Általános minöségü hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Ábrázolási módok


Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


Az ívhegesztés biztonsági ismeretei


Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája Az ívhegesztés környezetkárosító hatása


A hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai Szabványok használata


Hozzárendelt szakmai készségek:


		

		Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hegesztési varratjelképek értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése





Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás


Körültekintés, elövigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság


Irányítási készség


Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


müszaki rajz értelmezése 10% szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%


Müveletek gyakorlása 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely


Kisüzemi termelöhely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, müvelete Áramerösség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból


Varratfajták


Az ívhegesztés munkabiztonsági eöírásai


Kézi ívhegesztö berendezések üzembe helyezése AWI, AFI hegesztés


		10. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/3.0/0220-06

		Korrózió elleni védekezés

		szk

		112/3.1/0220-06

		14

		0

		0

		28



		

		

		szk

		112/3.2/0220-06

		0

		0

		14

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0220-06
A korrózióvédelem alapjai





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintő képesség


Figyelem összpontosítás Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Gépészeti szaktanterem Képzési idő:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A korrózió


A felületek elökészítése


Nemfémes bevonatok


Galvánbevonatok


Mázolás, lakkozás


Müanyagporszórás (szinterezés) müveletei Tüzi fémbevonatok


Biztonságtechnika, környezetvédelem


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0220-06
Korrózióvédelem





Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


D típus Ábrázolási módok


C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai


B típus Korrózióvédelem


Hozzárendelt szakmai készségek:


Információforrások kezelése


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelem összpontosítás Körültekintés, elövigyázatosság


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Térlátás


Stabil kéztartás


Szabálykövetö magatartás Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Tanulói tevékenységformák:


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Müveletek gyakorlása 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Nagyüzemi termelöhely Kisüzemi termelöhely Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A felületek előkészítése


Mázolás, lakkozás


		11. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0221-06

		Gépelemek szerelési ismeretei

		szk

		112/1.1/0221-06

		8

		0

		0

		72



		

		

		szk

		112/1.2/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.3/0221-06

		30

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.4/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.5/0221-06

		8

		0

		0

		



		

		

		szk

		112/1.6/0221-06

		10

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0221-06
Szerelési dokumentációk





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


A típus


A típus


B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek: -


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz rajz értelmezése 10% Szabadkézi rajz készítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai


- szerelés fogalma és föbb müveletei (elökészítés, elöszerelés, közbensö szerelés, végszerelés, beszabályozás)


- gép, födarab, részegység és alkatrész fogalma - szerelési bázisok


- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési müvelet-terv és müveleti utasítás, hiba felvételi jegyzökönyv és hiba-felvételi utasítás, mérési jegyzökönyv, gépkönyv ) tartama.


Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése.


Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok


Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, építészeti rendszerek rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0221-06





A dokumentumokon alkalmazott jelképek


Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


		B típus B típus B típus B típus B típus

		Hidraulikus rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Szereléshez kapcsolódó jelek





Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége


Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rendszerek rajzai


- kapcsolási vázlatok


- villamos rendszerek rajzai


- építészeti rendszerek rajzai


- folyamatábrák és folyamatrendszerek


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.3/0221-06
Szakmai számítások





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Átfogó gépszerelési ismeretek


Az általános fizikai jellemzök kiszámítása


A müködési jellemzök kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Elemi számolási készség


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek 4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség


Precizitás

Önállóság

Döntésképesség Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége

Tömör fogalmazás készsége

Tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%

A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

30 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Forgó mozgást közvetítö gépelemeknél a teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, alkalmazási területük, beállításukhoz szükséges számítások

Szíjhajtás

Ékszíjhajtás Dörzshajtás Fogaskerékhajtás

Csigahajtás Lánchajtás

Fogaskerékhajtás jellemzöi, beállításukhoz szükséges számítások

jellemzö fogaskerék-méretek számítása (elemi fogazat esetén)

tengelytávolság meghatározása

Homlokkerekek

Kúpkerekek

Csapágyak, csapágyazások kialakítása, alkalmazása, jellemöi, beállításukhoz szükséges számítások

Csapágybeépítések, kenés, kenörendszerek

Siklócsapágyak

Gördülöcsapágyak

Tengelykapcsolók feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(nem oldható, merev, kiegyenlítö, oldható, biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges) Hajtómiivek, hajtómiiegységek feladata, miiködése, alkalmazása, csoportosítása, jellemzöik,

beállításukhoz szükséges számítások (csúszótömbös, tengelykapcsolós, lengökerekes, cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerii, Norton)

Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes, lemezkapcsolós, elektromos)

Mozgásátalakító gépelempárok jellemzöi, miiködésük, beállításukhoz szükséges számítások

Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómii, lengöhimbás hajtómii, excenter és bütykös mechanizmusok

Fékek felépítése, jellemzöik, beállításukhoz szükséges számítások

(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus)


Vázszerkezetek, egyenes vezetékek rendeltetése feladata, kialakítása,beállításukhoz szükséges számítások


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.4/0221-06
Anyagtulajdonságok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus C típus C típus C típus C típus C típus



Mechanikai tulajdonságok Hötechnikai tulajdonságok Villamos tulajdonságok Korróziós tulajdonságok Technológiai tulajdonságok Egyéb anyagjellemzök Roncsolásmentes anyagvizsgálat


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.5/0221-06
Felhasznált anyagok





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus


B típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Vasfémek


Nemvas fémek


Többalkotós szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok Csiszoló- és políranyagok Hajtóanyagok


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint Információforrások kezelése


5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Következtetési képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság


Döntésképesség


Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Hatékony kérdezés készsége


Tömör fogalmazás készsége Tanulói tevékenységformák:


Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%


Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


8 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzöik


		6. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.6/0221-06
Szereléskor alkalmazott mérések





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Felületi érdesség mérése és ellenörzése


Mérési utasítás


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben Keménységmérés


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek Szerelö kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Méröszerszámok (tolómérö, méröszalag, nyomásmérö stb.) Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Stabil kéztartás


Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 30%


Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Méröszoba


Képzési idö:


10 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Jellemzö hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése az üzembe helyezés, karbantartás során


		12. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0221-06

		Szerelési gyakorlatok

		szk

		112/2.1/0221-06

		0

		0

		26

		126



		

		

		szk

		112/2.2/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.3/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.4/0221-06

		0

		0

		25

		



		

		

		szk

		112/2.5/0221-06

		0

		0

		25

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0221-06
Hajtások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat


Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíjékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Nyomatékátszármaztató hajtások


Oldható kötések


Nemoldható kötések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelő kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Kontroll (ellenőrzőképesség) Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek


– tisztítása


– hiba-felvételezés müveletei


– szerelése


– cseréje, javítása


– beállítása, ellenörzése


Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése


– csigahajtómü szerelése, javítása


– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése Hajtómüvek szerelése, javítása


- fogaskerék- és csigahajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


- forgattyús és lengöhimbás hajtómüvek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása


- hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése


- javítás utáni próbaüzemeltetés, föbb paraméterek mérése


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0221-06
Tengelykapcsolók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítö biztonsági, különleges)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Tengelykapcsolók


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Ho- és áramlástani alapmérések


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Érintésvédelmi alapismeretek


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Karbantartó eszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Kontroll (ellenorzoképesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Figyelemösszpontosítás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A mühely rendje, környezet- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Mechanikus és hidraulikus müködésü tengelykapcsolók - szerelési terveinek készítése


- szerelése, hibafelvétele, javítása


- jellemzo paraméterek mérése, beállítása


- karbantartása


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0221-06
Mozgásakadályozó elemek szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapveto hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Fékek, mozgásakadályozó elemek Ho- és áramlástani alapmérések A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Környezetvédelmi ismeretek


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelo kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Méro- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenorzoképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelo mühely


Képzési ido:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai


Müszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása


Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenörzés, beállítás müveleteinek gyakorlása Fékek üzembe helyezése, jellemzö paraméterek mérése


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.4/0221-06
Mozgásátalakítók szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Mozgásátalakító elemek


A geometriai méretek kiszámítása


A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei


Környezetvédelmi ismeretek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok


Mérö- és diagnosztikai eszközök


Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Következtetési képesség


Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		5. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.5/0221-06
Ágyazások szerelése





Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvetö hibákat


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülö ágyazásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus
B típus
B típus


B típus


C típus A típus A típus A típus



Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Vázszerkezetek


Tengelyek és csapágyak


Mérési utasítás


A gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése Szerelö kéziszerszámok


Megmunkáló kéziszerszámok Mérö- és diagnosztikai eszközök Karbantartó eszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Következtetési képesség Kontroll (ellenörzöképesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás


Kézügyesség


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müszaki rajz értelmezése 10%


Szabadkézi rajz kiegészítés 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Szerelö mühely


Képzési idö:


25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A csapágyszerelés szerszámai, készülékei


– gördülöcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/röl és csapágyházba/ból Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenörzési, karbantartási müveleteinek gyakorlása


Csiszolás és hántolás müveletei, azok gyakorlása


		13. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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		112/1.0/0225-06

		Anyagok

		szk

		112/1.1/0225-06

		0

		36

		0

		90



		

		

		szk

		112/1.2/0225-06

		54

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0225-06
Anyagvizsgálati gyakorlatok





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus Anyagvizsgálatok


Hozzárendelt szakmai készségek:


		3. szint


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint

		Roncsolásos anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes anyagvizsgálatok


Technológiai vizsgálatok


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Műszaki táblázatok kezelése





Hozzárendelt módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása


Kreativitás, ötletgazdagság Kritikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Tapintás


Megbízhatóság


Térbeli tájékozódás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Technológiai minták elemzése 10%


Tesztfeladat megoldása 5%


Elemzés készítése tapasztalatokról 15%


Technológiai próbák végzése 40%


A képzési helyszín jellege:


Üzemlátogatás üzemi anyagvizsgálati laboratórium-ban Anyagvizsgálati laboratórium


Képzési idö:


36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása Mechanikai anyagvizsgálatok


Roncsolásmentes (hibakeresö) vizsgálatok Hegesztési varratvizsgálat


Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése


Nomogramok és müszaki táblázatok kezelése, olvasása Összehasonlító táblázatok használata


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.2/0225-06
Anyagismeret





Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö felhasználási területeik


Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai


Szabványos ipari vasötvözetek


Szabványos könnyüfémötvözetek


Szabványos színesfémötvözetek


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Kézügyesség


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Válaszolás írásban mondatszintü kérdésekre 10% Tesztfeladat megoldása 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%


A képzési helyszín jellege:

Szaktanterem

Képzési idö:

54 óra elmélet osztálykeretben

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

A nemfémes anyagok jellemzö tulajdonságaik, alkalmazásuk


Milanyagok

Kerámiák (egyatomos, oxidmentes vegyületkerámiák, keményfémek, kerámia-bevonatok) oxidkerámiák (üvegek, kristályos oxidkerámiák)

A textíliák

A papír

A bör

A kenöanyagok, hiltöanyagok, hiltö-kenö anyagok

A fémes anyagok

A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása


Fémek tisztítása és ötvözése.

Nagytisztaságú fémek elöállítása

Fémek és ötvözeteik

A fémes anyagok hökezelése A hökezelési eljárások célja, csoportosítása, a hökezelés elmélete

Edzhetöség, átedzödés, edzhetöségi vizsgálatok, edzési eljárások

Lágyító és egynemilsítö hökezelések Az acélok edzése és megeresztése

A nemesítés

Különleges hökezelö eljárások Kérgesítö eljárások A hökezeléshez használt berendezések Elö- és félgyártmányok Öntészeti technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg, meleg) alakítás

Fémek hegesztése, vágása és forrasztása

Hidegalakítási technológiák

Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás,kifáradás, korrózió. Anyagkiválasztás

Anyaghibák

		14. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0225-06

		Geometriai mérések

		szk

		112/2.1/0225-06

		0

		50

		0

		70



		

		

		szk

		112/2.2/0225-06

		0

		20

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0225-06
Geometriai mérési gyakorlatok





Ellenöriz felületi érdességet


Mér idomszerrel


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


A típus C típus A típus C típus A típus



Mechanikai hosszmérések


Mérés optikai méröeszközökkel


Mérés idomszerekkel


Felületi érdesség mérése


Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint 4. szint 4. szint 4. szint 4. szint



Gépipari méröeszközök használata Összetett méret-, alak- és helyzetmérés Mérési jegyzökönyv készítése


Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Müszaki táblázatok kezelése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Logikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Ismeretek helyén való alkalmazása


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Stabil kéztartás Precizitás


Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság Határozottság


Tanulói tevékenységformák:


Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%


Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%


Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%


Geometriai mérési gyakorlat 55%

Tapasztalatok utOlagos ismertetése szOban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Üzemlátogatás üzemi mérOszobában

Képzési idO:

50 Ora elméletigényes gyakorlat csoportbontásban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

KülsO felületek mérése, ellenOrzése tolOmérOvel, talpas tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával


BelsO felületek mérése, ellenOrzése mélységmérO tolOmérOvel, mikrométerrel, mérOOrával Szögmérés mechanikai szögmérOvel, és optikai szögmérOvel

Szögmérések szinuszvonalzOval KülsO kúpok mérése, ellenOrzése BelsO kúpok mérése, ellenOrzése Mérés mérOhasábokkal

KülsO és belsO felületek ellenOrzése idomszerekkel

KülsO és belsO menetek jellemzO méreteinek mérése, ellenOrzése Munkadarabok mérése digitális mérOeszközökkel Munkadarabok mérése mikroszkOppal Felületi érdesség ellenOrzése, mérése Körfutás ellenOrzése, tengely ütésellenOrzése, mérése mérOOrával


Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyilség, körkörösség ellenOrzése, mérése SzámítOgéppel támogatott (SPC) mérések

Mérési dokumentumok készítése

Felvételi vázlat készítése

		2. tananyagelem

A tananyagelem azonosítOja:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0225-06
Geometriai mérések elmélete





EllenOriz felületi érdességet

Mér idomszerrel

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenOrzését végzi Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

B típus Milszaki mérés eszközeinek ismerete

C típus MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb.

Hozzárendelt szakmai készségek:

5. szint Gépipari mérOeszközök használata

4. szint Mérési jegyzOkönyv készítése

4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4. szint Milszaki táblázatok kezelése

Hozzárendelt mOdszerkompetenciák:

RendszerezO képesség

Hozzárendelt személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

FelelOsségtudat

Térlátás

Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Tanulói tevékenységformák:

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% Írásos elemzések készítése 35%

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5% A képzési helyszín jellege:

Mechanikai mérOszoba


Képzési idO:

20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Metrológiai jellemzOk


Miszerhibák


Mérés egyszeri és nagypontosságú mérOeszközökkel

Hossz- és szögmérO eszközök Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata

BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata


Szögek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata

MérOhasábok és azok alkalmazása KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel


KülsO és belsO menetek mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata


Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk


Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk


Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai

Sorozatmérés eszközei,alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása.


Számítógéppel támogatott (SPC) mérések eszközei, folyamata, jelentOsége.

Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma, készítése

		15. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/1.0/0346-06

		Melegüzemi
gyakorlatok

		szk

		112/1.1/0346-06

		0

		0

		36

		54



		

		

		szk

		112/1.2/0346-06

		18

		0

		0

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/1.1/0346-06
Melegüzemi gyakorlatok





Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
A típus
A típus



Hökezelési utasítás


Vasfémek Képlékenyalakítás


Kovácsolás Hökezelés


Képlékenyakakítás gépei Hökezelés biztonsági ismeretei Tüzvédelmi ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


Müszaki táblázatok kezelése


Gépipari méröeszközök használata


Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Kontroll (ellenörzö képesség)


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság Felelösségtudat


Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hökezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései Kézi kovácsolás (nyújtás, zömítés, egyengetés, lyukasztás, darabolás). Hökezelések végzése, színrefuttatás


Keménység ellenörzés


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése:

		112/1.2/0346-06





Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei Hozzárendelt feladatkompetenciák:


Kovácsol (kézi alapmüveletekkel)


Hökezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás) Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus


A típus


B típus
B típus



Mechanikai tulajdonságok


Hötechnikai tulajdonságok


Korróziós tulajdonságok


Egyéb anyagjellemzök


Nemvas-fémek


Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Gyártási müveletterv


Gyártási müveleti utasítás


Hozzárendelt szakmai készségek:


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Müszaki táblázatok kezelése


4. szint Gépipari méröeszközök használata


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Körültekintés, elövigyázatosság


Felfogóképesség


Tervezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idő:


18 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


A kovácsolás technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája, fajtái, szerszámai, berendezései


		16. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma



		azonosítója

		megnevezése

		jellege

		

		

		

		

		



		112/2.0/0346-06

		Megmunkálások

		szk

		112/2.1/0346-06

		36

		0

		0

		178



		

		

		szk

		112/2.2/0346-06

		0

		0

		72

		



		

		

		szk

		112/2.3/0346-06

		0

		0

		70

		





Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.1/0346-06
Megmunkálási alapismeretek





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus A típus A típus A típus



Technológiai tulajdonságok


Általános gépipari technológiai ismeretek Általános fizikai jellemzők kiszámítása Geometriai méretek kiszámítása Eszközismeret


Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Szerszámgépek biztonsági ismeretei Forgácsolás munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


3. szint


4. szint


4. szint
3. szint



Olvasott szöveg megértése Szabadkézi rajzolás


Gépészeti alkatrészrajz készítése Műszaki táblázatok kezelése Mennyiségérzék


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Figyelemmegosztás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


36 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Alkatrészek megmunkálási sorrendjének, gépeinek, eszközeinek kiválasztása A gépi forgácsoló technológiák elméleti ismeretei


Technológiai adatok meghatározása a javítások során, pótalkatrészek különbözö megmunkálása esetén


Finomfelületi megmunkálások (hántolás, csiszolás, tükrösítés) eszközeinek, anyagainak, technológiai paramétereinek kiválasztása


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.2/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok I.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus C típus B típus B típus B típus B típus


B típus


C típus



Szabványos fémes szerkezeti anyagok Nemfémes anyagok


Hütö- és kenöanyagok


Csiszoló- és políranyagok


Kézi- és kisgépes forgácsolás


Gépi forgácsolás


Finomfelületi megmunkálás Szerszámgépek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Térlátás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetöség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai elöírások


Alapmüveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/2.3/0346-06
Megmunkálási gyakorlatok II.





Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)


Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus A típus A típus A típus A típus


A típus


B típus



Elörajzolás


Anyagszétválasztás


Érintésvédelmi alapismeretek


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Környezetvédelmi ismeretek


Szabványhasználati ismeretek


Hozzárendelt szakmai készségek:


5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4. szint Forgácsoló alapgépek kezelése


5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3. szint Egyéb méröeszközök használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


Logikus gondolkodás


Kontroll (ellenörzö képesség)


Kézügyesség Stabil kéztartás


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Hatékony kérdezés készsége


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák: -


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Gépi forgácsolás


Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése, kezelése


A szerszám és a munkadarab befogása, a technológiai adatok megválasztása, biztonságtechnikai előírások


Alapműveletek gyakorlása


Esztergálás


Gyalulás


Marás


Köszörülés


Finmfelületi megmunkálások


		17. TANANYAGEGYSÉG

		Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem



		

		azonosítója

		óraszáma
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		jellege
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		szk
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		szk
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.1/0346-06
Szerelési ismeretek





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Szerel, javít, karbantart belsöégésü motorokat


Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzöi


Szereléshez kapcsolódó jelek Szerelési müveletterv


Szerelési müveleti utasítás


Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Átfogó gépszerkezettani ismeretek


Mechanikus gépek, géprendszerek Gépszerelés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


3. szint


4. szint 3. szint 3. szint 3. szint 3. szint



Olvasott szöveg megértése Müvelettervek jelképeinek értelmezése Elemi számolási készség


Szerelési családfa értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése Fogalmazás írásban


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Lényegfelismerés (lényeglátás) Absztrakt gondolkodás


Önállóság


Szervezökészség


Térérzékelés


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Hatékony kérdezés készsége


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idö:


28 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Belsöégésü motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.2/0346-06
Szerelési gyakorlatok I.





Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtómüveket


Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengöhimbás hajtómüveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat)


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat


Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtómüveket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus B típus



Nyomatékátszármaztató hajtások


Fékek, mozgásakadályózó elemek Tengelykapcsolók


Áthajtómüvek


Forgómozgású hajtómüvek és irányváltók Mozgásátalakító elemek


Tengelyek és csapágyak


Villamos áramköri alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Gép kezelöszerveinek kezelése Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése


Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Kinematikai ábra olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


Módszeres munkavégzés


A környezet tisztántartása


Gyakorlatias feladatértelmezés


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség


Döntésképesség Precizitás


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Mozgásátalakító elemek (forgattyús, lengöhimbás hajtómüvek, excenter- és bütykös mechanizmusok) szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Forgómozgású áthajtómüvek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.3/0346-06
Szerelési gyakorlatok II.





Szerel (javít, karbantart) egyszerü statikus vázszerkezeteket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Oldható kötések


Nemoldható kötések


Vázszerkezetek


Hegesztés


Mechanikus gépek, géprendszerek fö típusainak szerkezete, müködése Technológiai emelö- és szállítóberendezések


Lánghegesztés biztonsági ismeretei


Ívhegesztés biztonsági ismeretei


Hozzárendelt szakmai készségek:


Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Gépipari méröeszközök használata


Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsoló alapgépek kezelése


Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása Logikus gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák: Testi erö


Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Egyszerü statikus vázszerkezetek szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem

A tananyagelem azonosítója:

A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/3.4/0346-06
Szerelési gyakorlatok III.





Szerel, javít, karbantart belsoégésii motorokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

Belso égésii motorok alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Ho- és áramlástechnikai miiszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapveto szerkezeti és üzemeltetési jellemzoi

Miiködési jellemzok kiszámítása

Belso égésii motorok

Tüzeloanyagok

Vezérléstechnikai alapok

Miiködési jellemzok mérése

Tiizvédelmi ismeretek

Hozzárendelt szakmai készségek:

Szerelo kéziszerszámok és kisgépek használata Gép kezeloszerveinek kezelése

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Egyéb méroeszközök használata

Elemi számolási készség

Hallott szöveg megértése

Hozzárendelt módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák:


-


Hozzárendelt társas kompetenciák:

Irányíthatóság Határozottság Visszacsatolási készség

Tanulói tevékenységformák:

Miiveletek gyakorlása 40%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%

A képzési helyszín jellege:

Tanmiihely

Képzési ido:

28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Belsoégésii motorok karbantartása (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás, beállítás)
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés


		1. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.1/0346-06
Üzembehelyezés elmélete





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelögépeket és szállítóberendezéseket


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


B típus B típus B típus B típus D típus D típus D típus B típus



Hidraulikus-rajzjelek Pneumatikus-rajzjelek Villamos rajzjelek Csöhálózati rajzjelek Hidraulikai alapok Pneumatikai alapok Villamos alapok Áramlástani alapszámítások


Hozzárendelt szakmai készségek:


Müszaki táblázatok kezelése


Elemi szintü számítógéphasználat


Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése Gépelemek jelképeinek értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Eredményorientáltság Következtetési képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Önállóság


Döntésképesség


Hozzárendelt társas kompetenciák:


Irányíthatóság


Határozottság


Visszacsatolási készség


Tanulói tevékenységformák:


Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%


Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%


Információk önálló rendszerezése 20%


A képzési helyszín jellege:


Szaktanterem


Képzési idO:


14 óra elmélet osztálykeretben


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelOgépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellOzOk, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás) során végrehajtandó feladatok


		2. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.2/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata I.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelOgépeket és szállítóberendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müködési jellemzOk mérése


Felületi érdesség mérése és ellenOrzése


Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben HO- és áramlástani alapmérések


Átfogó gépszerelési ismeretek


HO- és áramlástechnikai gépek (nyomástartó edények), rendszerek Általános gépüzemeltetési ismeretek


Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás Rendszerezö képesség


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Technológiai emelögépek és szállítóberendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		3. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.3/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata II.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)


Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket [dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök (ventillátorok)]


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


Müszaki rajzok alaki és formai ismeretei


Hosszméretek mérése és ellenörzése


Szögek mérése és ellenörzése


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


Hajtóanyagok


Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai Villamos tulajdonságok


Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, elöírások


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák: Rendszerekben való gondolkodás


Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság


Kapcsolatteremtö készség Közérthetöség


Tanulói tevékenységformák:


Müveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanmühely


Képzési idö:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Hidraulikus szállítógépek (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellözök, ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


		4. tananyagelem


A tananyagelem azonosítója:


A tananyagelem megnevezése: Hozzárendelt feladatkompetenciák:

		112/4.4/0346-06
Üzembehelyezés gyakorlata III.





Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket


Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:


C típus


A típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus
B típus



Keménységmérés


Ábrázolási módok


Síkmértani szerkesztések


Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzöi Hütö- és kenöanyagok


Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése Mérési utasítás


Mértékegységek


Hozzárendelt szakmai készségek:


1. szint Elemi szintü számítógéphasználat


3. szint Információforrások kezelése


4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


4. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése


4. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése


Hozzárendelt módszerkompetenciák:


-


Hozzárendelt személyes kompetenciák:


Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák:


Határozottság Kapcsolatteremtő készség


Közérthetőség Tanulói tevékenységformák:


Műveletek gyakorlása 40%


Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%


A képzési helyszín jellege:


Tanműhely


Képzési idő:


14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban


A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:


Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló szerszámgépek és egyéb technológiai berendezések üzembe helyezése, szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)


Szakmai tankönyvek listája:

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott





GÉPI FORGÁCSOLÓ 4
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI


I.


ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK


1. A szakképesítés azonosító száma:
31 521 09 0000 00 00


2. A szakképesítés megnevezése:
Gépi forgácsoló 4

3. Szakképesítések köre


		3.1

		Rész-szakképesítések

		

		

		

		

		



		

		

		Azonosítószám:

		31 521 09

		0100

		31

		01



		

		

		Megnevezés:

		Esztergályos

		

		



		

		

		Azonosítószám:

		31 521 09

		0100

		31

		02



		

		

		Megnevezés:

		Fogazó

		

		

		



		

		

		Azonosítószám:

		31 521 09

		0100

		31

		03



		

		

		Megnevezés:

		Fűrészipari szerszámélező



		

		

		Azonosítószám:

		31 521 09

		0100

		31

		04



		

		

		Megnevezés:

		Köszörűs

		

		

		



		

		

		Azonosítószám:

		31 521 09

		0100

		31

		05



		

		

		Megnevezés:

		Marós

		

		

		







4. Hozzárendelt FEOR szám:
7423


5. Képzés maximális időtartama


		Szakképesítés/ráépülés megnevezése

		Szakképzési
évfolyamok száma

		Óraszám



		Gépi forgácsoló 4

		3

		3000





II.


EGYÉB ADATOK




2. Elmélet aránya:
30%


3. Gyakorlat aránya:
70%


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van


Idötartama (évben vagy félévben):
1 év


5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhetö

Ha szervezhetö, mikor:
az elsö tanév végén




2. A képzés maximális idötartama


Szakképzési évfolyamok száma:
1,5


Óraszám:
1500


3. Elmélet aránya:
30%


4. Gyakorlat aránya:
70%


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): -


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
Fogazó


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei


Bemeneti kompetenciák:
-


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzése


Szakmai elöképzettség:
-


Elöírt gyakorlat:
-


Elérhetö kreditek mennyisége:
-


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama


Szakképzési évfolyamok száma:
0,5


Óraszám:
500


3. Elmélet aránya:
30%


4. Gyakorlat aránya:
70%


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): -


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
Fűrészipari szerszámélező

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei


Bemeneti kompetenciák:
-


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzése


Szakmai elöképzettség:
-


Elöírt gyakorlat:
-


Elérhetö kreditek mennyisége:
-


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama


Szakképzési évfolyamok száma:
0,5


Óraszám:
500


3. Elmélet aránya:
30%


4. Gyakorlat aránya:
70%


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): -


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
Köszörűs


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei


Bemeneti kompetenciák:
-


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzése


Szakmai elöképzettség:
-


Elöírt gyakorlat:
-


Elérhetö kreditek mennyisége:
-


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek


2. A képzés maximális idötartama


Szakképzési évfolyamok száma:
1


Óraszám:
1000


3. Elmélet aránya:
30%


4. Gyakorlat aránya:
70%


5. Szakmai alapképzés idötartama (fogyatékkal élök esetében, iskolai rendszerben): -


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
Marós


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei


Bemeneti kompetenciák:
-


Iskolai elöképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzése


Szakmai elöképzettség:
-


Elöírt gyakorlat:
-


Elérhetö kreditek mennyisége:
-


Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek


2. A képzés maximális időtartama


Szakképzési évfolyamok száma:
1,5


Óraszám:
1500


3. Elmélet aránya:
30%


4. Gyakorlat aránya:
70%


5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -


6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


III.


MUNKATERÜLET


1. A szakképesítéssel legjellemzöbben betölthetö munkakör, foglalkozás


A munkakör, foglalkozás


		FEOR száma

		FEOR megnevezése



		7423

		Forgácsoló





2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzö leírása


Méréseket, vizsgálatokat végez.


Alkatrészt gyárt, alakít, javít.


Esztergálási munkákat végez.


Marási munkákat végez.


Fúrási munkát végez.


Köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végez.


Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez.


Gyalulási, vésési munkákat végez.


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat. Vállalkozási adminisztrációt végez.


3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések


		

		A szakképesítéssel rokon szakképesítések



		

		azonosító száma

		megnevezése



		31

		521

		02

		0000

		00

		00

		CNC-forgácsoló



		54

		521

		01

		0000

		00

		00

		Gépgyártástechnológiai technikus



		33

		521

		07

		0000

		00

		00

		Szerszámkészítö





IV.


SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK


A szakmai követelménymodulok felsorolása


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat.


Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában.


Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl.


Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban.


A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki.


Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyüjtés szabályait.


Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat.


Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


A Környezetvédelmi ismeretek A Tüzvédelmi ismeretek


A Munkabiztonsági ismeretek


A Tüzoltó berendezések, eszközök A Tüzkár bejelentése


A Elsösegélynyújtási ismeretek C Munkavégzés szabályai


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


3 Információforrások kezelése


2 Íráskészség, fogalmazás írásban


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


4 Elsösegélynyújtás


Személyes kompetenciák: Pontosság


Önállóság


Döntésképesség Felelösségtudat Szabálykövetés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Áttekintö képesség


Figyelem összpontosítás


Rendszerezö képesség


Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elövigyázatosság Tervezési képesség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez. Ellenöriz felületi érdességet.


Mér idomszerrel.


A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenörzését végzi.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemzö felhasználási területeik


C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai


B Szabványos ipari vasötvözetek


C Szabványos könnyüfém ötvözetek


C Szabványos színesfém ötvözetek


C Anyagvizsgálatok


B Müszaki mérés eszközeinek ismerete


A Mechanikai hosszmérések


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 4 Müszaki táblázatok kezelése


3 Roncsolásos anyagvizsgálatok


3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 3 Technológiai vizsgálatok


5 Gépipari mérOeszközök használata


4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 4 Mérési jegyzOkönyv készítése


Személyes kompetenciák: Térlátás


Térbeli tájékozódás


Tapintás


Stabil kéztartás Kézügyesség FelelOsségtudat Pontosság


Önállóság


Precizitás


Megbízhatóság


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


EmlékezOképesség (ismeretmegOrzés)


Kreativitás, ötletgazdagság


Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás RendszerezO képesség


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat (milhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerilbb hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, milszaki leírás, gépkönyv stb.).


Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, milszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).


Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai elOírások, milveletterv, milveleti utasítás, milszaki leírás, gépkönyv stb.).


ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, személyi védOfelszereléseket. Egyszeril gépészeti milszaki rajzokat készít.


Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.).


Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel.


Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket.


ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján.


Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés).


Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.).


Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés).


Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet készít.


Közremüködik minöségbiztosítási feladatok megvalósításában.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C Géprajzi alapfogalmak


C Síkmértani szerkesztések


D Ábrázolási módok


B Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése


C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése


A Szabványok használata


A Gyártási utasítások (müveleti, szerelési terv) értelmezése


A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata


C Mérési utasítás


B Mértékegységek


C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai


C Szabványos ipari vasötvözetek


C Szabványos könnyüfémötvözetek


C Szabványos színesfémötvözetek


B Müszaki mérés eszközeinek ismerete


B Hosszméretek mérése és ellenörzése B Szögek mérése és ellenörzése


B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése


B Elörajzolás


C Reszelés, fürészelés, köszörülés B Kézi és kisgépes forgácsolás


A Érintésvédelmi alapismeretek


B Gépi forgácsolás szerszámai


Gépi forgácsoló alapeljárások gépei


A
esztergálás


A
fúrás, furatmegmunkálás


B
marás


B
gyalulás, vésés


B
köszörülés


A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai


A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai


A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai


B Szabványhasználati ismeretek


B Minöségbiztosítási alapismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Információforrások kezelése


4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


2 Gépészeti alkatrészrajz készítése


3 Szabadkézi vázlatkészítés


2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése


3 Müszaki táblázatok kezelése


5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata


4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése


5 Egyszerü alkatrészek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési terv készítése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


4 Gépipari méröeszközök használata 3 Egyéb méröeszközök használata


Személyes kompetenciák:


Pontosság Kézügyesség


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Önállóság Döntésképesség


Felelösségtudat


Térlátás


Szabálykövetö

Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Figyelemmegosztás


Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés


Áttekintö képesség


Figyelem-összpontosítás Rendszerezö képesség Lényegfelismerés (lényeglátás)


Körültekintés, elövigyázatosság


Tervezés


Absztrakt gondolkodás


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0264-06 Gépi forgácsoló feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert.


Ellenörzi a gép védörendszerét.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab-befogó készüléket a gépen.


Ellenörzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.


Befogja a nyers munkadarabot.


Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.


Meghatározza a gépbeállítási papramétereket.


Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.


Külsö és belsö hengeres felületet esztergál.


Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével.


Síkot esztergál.


Külsö és belsö kúpos felületet esztergál, illeszt.


Menetet vág.


Alakos felületet esztergál, másol.


Síktárcsa munkát végez.


Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén.


Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.


Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.


Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.


Egyszerii megmunkáló programot készít.


Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.


Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.


Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.


Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.


Felveszi a munkadarab nullpontját.


Grafikusan ellenörzi a megmunkáló programot.


Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.


Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.


Rögzíti az elögyártmányt a készülékben, és meggyözödik a tájolás és a rögzítés megfelelöségéröl.


Legyártja az elsö munkadarabot.


Ellenörzi, illetve ellenörizteti az elsö darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit.


Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullponttárolók adatait.


Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).


CNC -gépet kezel.


Fúrási miiveletet végez fúrógépen.


Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. Felszereli a szükséges fúrósablont.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a fúrásokat.


Gépi darabolást végez.


Ellenörzi a nyersanyag minöségét.


Befogja a darabolandó nyersanyagot.


Levágja a kívánt méretü munkadarabot. Szükség szerint éleket sorjáz.


Méretet, darabszámot ellenöriz.


Elvégzi az elöírt munkadarabjelöléseket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal. Marási alapmüveleteket végez.


Síkot mar.


Lépcsös felületet csoportmaróval mar. Hornyot mar.


Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). Befogja az elökészített munkadarabot.


Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. Síkot köszörül.


Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez. Csúcsnélküli köszörülést végez.


Alakos felületet köszörül.


Szerszámélezést végez.


Finomfelületi megmunkálásokat végez. Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.


Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete


D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


B Szerszámgépek felépítése


B Kötögépelemek, kötések


B Tengelyek, csapágyazások


C Tengelykapcsolók


D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D Rugók


C Csövek, csöszerelvények


D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C Bütykös és karos mechanizmusok


D Szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeretek


C Kézi anyagalakítási gyakorlatok A Esztergályozási gyakorlatok


A Marási gyakorlatok


A Gyalulás és vésési gyakorlatok A Fúrási gyakorlatok


A Köszörülési gyakorlatok


A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok


C Egyéb forgácsolási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Müvelettervezési ismeret


B Villamos érintésvédemi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Szerszámgépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása


Emlékezöképesség (ismeretmegörzés)


Kreativitás, ötletgazdagság Intenzív munkavégzés Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerezö képesség Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0265-06 Esztergályos feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, személyi védOfelszereléseket. EllenOrzi a kenési rendszert.


EllenOrzi a gépi mérOrendszert. EllenOrzi a gép védOrendszerét.


EllenOrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.


Befogja a nyers munkadarabot.


Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.


KülsO és belsO hengeres felületet esztergál.


Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével.


Síkot esztergál.


KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt.


Menetet vág.


Alakos felületet esztergál, másol. Síktárcsa munkát végez.


Szerszámélezést végez.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


A Mechanikai hosszmérések


C Mérés optikai mérOeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


B Felületi érdesség mérése


A Alakhiiség és helyzetpontosság ellenOrzése


C MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minOségirányítási kézikönyv tartalma, fO fejezetei


C MinOségtanúsítás a gyártási folyamatokban


B Szerszámgépek felépítése


B Kötögépelemek, kötések


B Tengelyek, csapágyazások


C Tengelykapcsolók


D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D Rugók


C Csövek, csöszerelvények


D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C Bütykös és karos mechanizmusok


D Szivattyúk


A Esztergagépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


A Esztergályozási módok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek)


A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


B Villamos érintésvédemi ismeretek


C Elsösegélynyújtási ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Esztergagépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0057-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö I. az esztergályosok számára


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


CNC- gépet kezel.


Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén.


Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.


Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.


Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.


Egyszerü megmunkáló programot készít.


Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.


Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.


Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.


Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.


Felveszi a munkadarab nullpontját.


Grafikusan ellenörzi a megmunkáló programot.


Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.


Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.


Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés megfelelOségérOl.


Legyártja az elsO munkadarabot.


EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettfiréseit.


Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait.


Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).


Fúrási mfiveletet végez fúrógépen.


Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. Felszereli a szükséges fúrósablont.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a fúrásokat.


Gépi darabolást végez.


EllenOrzi a nyersanyag minOségét.


Befogja a darabolandó nyersanyagot.


Levágja a kívánt méretfi munkadarabot. Szükség szerint éleket sorjáz.


Méretet, darabszámot ellenOriz.


Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal. Marási alapmfiveleteket végez.


Síkot mar.


LépcsOs felületet csoportmaróval mar. Hornyot mar.


Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).


Befogja az elOkészített munkadarabot. Kiválasztja a szükséges köszörfikorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. Síkot köszörül.


Hengerköszörülést (külsO, belsO) végez. Csúcsnélküli köszörülést végez.


Alakos felületet köszörül.


Szerszámélezést végez.


Finomfelületi megmunkálásokat végez. Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.


Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésOkéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Vésési, gyalulási alapmfiveleteket végez.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)


A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete


D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


Szerszámgépek felépítése


B
kötögépelemek, kötések


B
tengelyek, csapágyazások


C
tengelykapcsolók


D
fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D
rugók


C
csövek, csöszerelvények


D
súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C
bütykös és karos mechanizmusok


D
szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyafajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


Gyártástechnológiai ismeret


C
kézi anyagalakítási gyakorlatok


A
marási gyakorlatok


A
gyalulás és vésési gyakorlatok


A
fúrási gyakorlatok


A
köszörülési gyakorlatok


A
CNC- gépkezelési és alapszintü programozási gyakorlatok


C
egyéb forgácsolási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Tervezési ismeret


B Villamos érintésvédelmi ismeret


B Hulladékkezelési ismeret


C Hulladékgazdálkodási ismeret


A Munkabiztonsági ismeret


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Szerszámgépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0267-06 Fogazó feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Ellenörzi a munkafeltételeket.


Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert.


Ellenörzi a gép védörendszerét.


Ellenörzi a félkészgyártmány méreteit. Kiválasztja a mérö- és ellenörzö eszközöket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal. Osztófejes munkát végez.


Befogja az elökészített munkadarabot. Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Finomfelületi megmunkálásokat végez.


Kiválasztja a szükséges gyalu, illetve vésökéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


B Szerszámgépek felépítése


B Kötögépelemek, kötések


B Tengelyek, csapágyazások


C Tengelykapcsolók


D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D Rugók


C Csövek, csöszerelvények


D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C Bütykös és karos mechanizmusok


D Szivattyúk


A Marógépek


C Fogazógépek


C Köszörügépek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeretek A Marási gyakorlatok


A Gyalulás és vésési gyakorlatok


A Köszörülési gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


B Villamos érintésvédelmi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Fogazógépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0268-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö II. a fogazók számára


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert.


EllenOrzi a gép védOrendszerét.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.


Befogja a nyers munkadarabot.


Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. KülsO és belsO hengeres felületet esztergál.


Síkot esztergál.


KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt. Menetet vág.


Alakos felületet esztergál, másol.


Síktárcsa munkát végez.


CNC- gépet kezel.


Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsO szerszámbemérOgép esetén.


Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. BelsO szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.


Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.


Egyszerii megmunkáló programot készít.


Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.


Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.


Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrOl vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.


Felveszi a munkadarab nullpontját.


Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot. Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.


Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.


Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés megfelelOségérOl.


Legyártja az elsO munkadarabot.


EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit.


Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait.


Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).


Fúrási miiveletet végez fúrógépen.


Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. Felszereli a szükséges fúrósablont.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a fúrásokat.


Gépi darabolást végez.


EllenOrzi a nyersanyag minOségét.


Befogja a darabolandó nyersanyagot.


Levágja a kívánt méretii munkadarabot. Szükség szerint éleket sorjáz.


Méretet, darabszámot ellenOriz.


Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal.


Marási alapmüveleteket végez.


Síkot mar.


Lépcsös felületet csoportmaróval mar. Hornyot mar.


Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). Befogja az elökészített munkadarabot.


Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. Síkot köszörül.


Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez. Csúcsnélküli köszörülést végez.


Alakos felületet köszörül.


Szerszámélezést végez.


Finomfelületi megmunkálásokat végez. Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.


Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete


D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban Szerszámgépek felépítése


B
kötögépelemek, kötések


B
tengelyek, csapágyazások


C
tengelykapcsolók


D
fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D
rugók


C
csövek, csöszerelvények


D
súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C
bütykös és karos mechanizmusok


D
szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


Gyártástechnológiai ismeret


C
kézi anyagalakítási gyakorlatok


A
esztergályozási gyakorlatok


A
marási gyakorlatok


A
gyalulás és vésési gyakorlatok


A
fúrási gyakorlatok


A
köszörülési gyakorlatok


A
CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok


C
egyéb forgácsolási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Müvelettervezési ismeret


B Villamos érintésvédelmi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése 3 Hallott szöveg megértése 3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Szerszámgépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0269-06 Fürészipari szerszámélezö feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Ellenörzi a munkafeltételeket.


Közremüködik minöségbiztosítási feladatok megvalósításában. Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert. Ellenörzi a gép védörendszerét. Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Kiválasztja a mérö- és ellenörzö eszközöket.


Befogja az elökészített munkadarabot.


Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Szerszámélezést végez.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


A Szerszámélezö gépek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeret


A Köszörülési gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek


A Szerszámismeret


A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


B Villamos érintésvédelmi ismeret


B Hulladékkezelési ismeret


C Hulladékgazdálkodási ismeret


A Munkabiztonsági ismeret


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése 3 Hallott szöveg megértése 3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Forgácsolási adatok megválasztása


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése


0270-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö III. a fiirészipari szerszámélezök számára


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert.


Ellenörzi a gép védörendszerét.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.


Befogja a nyers munkadarabot.


Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.


Külsö és belsö hengeres felületet esztergál.


Síkot esztergál.


Külsö és belsö kúpos felületet esztergál, illeszt.


Menetet vág.


Alakos felületet esztergál, másol.


Síktárcsa munkát végez.


CNC- gépet kezel.


Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén.


Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.


Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.


Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.


Egyszerii megmunkáló programot készít.


Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.


Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.


Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.


Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.


Felveszi a munkadarab nullpontját.


Grafikusan ellenörzi a megmunkáló programot.


Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.


Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.


Rögzíti az elögyártmányt a készülékben, és meggyözödik a tájolás és a rögzítés megfelelöségéröl.


Legyártja az elsö munkadarabot.


Ellenörzi, illetve ellenörizteti az elsö darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit.


Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpon-tárolók adatait. Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).


Fúrási miiveletet végez fúrógépen.


Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat.


Felszereli a szükséges fúrósablont.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a fúrásokat.


Gépi darabolást végez.


Ellenörzi a nyersanyag minöségét.


Befogja a darabolandó nyersanyagot.


Levágja a kívánt méretü munkadarabot. Szükség szerint éleket sorjáz.


Méretet, darabszámot ellenöriz.


Elvégzi az elöírt munkadarabjelöléseket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal. Marási alapmüveleteket végez.


Síkot mar.


Lépcsös felületet csoportmaróval mar. Hornyot mar.


Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). Befogja az elökészített munkadarabot.


Kiválasztja a szükséges köszörükorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. Síkot köszörül.


Hengerköszörülést (külsö, belsö) végez. Csúcsnélküli köszörülést végez.


Alakos felületet köszörül.


Szerszámélezést végez.


Finomfelületi megmunkálásokat végez. Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.


Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


A Szerszámgépek felépítése


B Kötögépelemek, kötések


B Tengelyek, csapágyazások


C Tengelykapcsolók


D Fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D Rugók


C Csövek, csöszerelvények


D Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C Bütykös és karos mechanizmusok


D Szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeret


C Kézi anyagalakítási gyakorlatok A Esztergályozási gyakorlatok


A Marási gyakorlatok


A Gyalulás és vésési gyakorlatok A Fúrási gyakorlatok


A Köszörülési gyakorlatok


A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok


C Egyéb forgácsolási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Müvelettervezési ismeret


B Villamos érintésvédemi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Szerszámgépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Személyes kompetenciák: Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás Tapintás


Felelösségtudat


Pontosság


Önállóság


Precizitás


Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö

Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0271-06 Köszöriis feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


EllenOrzi a munkafeltételeket.


EllenOrzi a kenési rendszert.


EllenOrzi a gépi mérOrendszert.


EllenOrzi a gép védOrendszerét.


Kiválasztja a mérO- és ellenOrzO eszközöket. Befogja az elOkészített munkadarabot. Kiválasztja a szükséges köszöriikorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal. Síkot köszörül.


Hengerköszörülést (külsO, belsO) végez. Csúcsnélküli köszörülést végez.


Alakos felületet köszörül.


Szerszámélezést végez.


Finomfelületi megmunkálásokat végez. Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.) A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


· Pneumatikus rajzjelek, jelképek


· Hidraulikus rajzjelek, jelképek A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai mérOeszközökkel A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhiiség és helyzetpontosság ellenOrzése


C MérOlapok, termékkísérO lapok, bárcák, feliratozás stb.


· A minOségirányítási kézikönyv tartalma, fO fejezetei


C MinOségtanúsítás a gyártási folyamatokban


B Szerszámgépek felépítése


A Palástköszöriik


A Csúcsnélküli köszöriik


B Anyagfajták, anyagszabványok


· Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeret


A Köszörülési gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


B Villamos érintésvédelmi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Köszörü szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Köszörügépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö

Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0272-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö IV. a köszöriisök számára


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert.


Ellenörzi a gép védörendszerét.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab-befogó készüléket a gépen.


Befogja a nyers munkadarabot.


Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal.


Külsö és belsö hengeres felületet esztergál.


Síkot esztergál.


Külsö és belsö kúpos felületet esztergál, illeszt.


Menetet vág.


Alakos felületet esztergál, másol.


Síktárcsa munkát végez.


CNC- gépet kezel.


Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsö szerszámbemérögép esetén.


Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint.


Belsö szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.


Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.


Egyszerii megmunkáló programot készít.


Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.


Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.


Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.


Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezröl vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.


Felveszi a munkadarab nullpontját.


Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot. Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.


Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.


Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés megfelelOségérOl.


Legyártja az elsO munkadarabot.


EllenOrzi, illetve ellenOrizeti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettfiréseit.


Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullpont-tárolók adatait.


Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).


Fúrási mfiveletet végez fúrógépen.


Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. Felszereli a szükséges fúrósablont.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a fúrásokat.


Gépi darabolást végez.


EllenOrzi a nyersanyag minOségét.


Befogja a darabolandó nyersanyagot.


Levágja a kívánt méretfi munkadarabot. Szükség szerint éleket sorjáz.


Méretet, darabszámot ellenOriz.


Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal. Marási alapmfiveleteket végez.


Síkot mar.


LépcsOs felületet csoportmaróval mar. Hornyot mar.


Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).


Befogja az elOkészített munkadarabot. Szerszámélezést végez.


Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.


Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésOkéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Vésési, gyalulási alapmfiveleteket végez.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)


A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete


D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete


A Mechanikai hosszmérések eszközei C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


Szerszámgépek felépítése


B
kötögépelemek, kötések


B
tengelyek, csapágyazások


C
tengelykapcsolók


D
fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D
rugók


C
csövek, csöszerelvények


D
súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C
bütykös és karos mechanizmusok


D
szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


Gyártástechnológiai ismeret


C
kézi anyagalakítási gyakorlatok


A
esztergályozási gyakorlatok


A
marási gyakorlatok


A
gyalulás és vésési gyakorlatok


A
fúrási gyakorlatok


A
köszörülési gyakorlatok


A
CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok


C
egyéb forgácsolási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek


A Szerszámismeret (élszögek)


A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Müvelettervezési ismeret


B Villamos érintésvédelmi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Szerszámgépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése


5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0273-06 Marós feladatok


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. Ellenörzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.


Ellenörzi a munkafeltételeket.


Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert.


Ellenörzi a gép védörendszerét.


Kiválasztja a mérö- és ellenörzö eszközöket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal.


Marási alapmüveleteket végez.


Síkot mar.


Lépcsös felületet csoportmaróval mar.


Hornyot mar.


Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).


Szükség szerint éleket sorjáz.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)


A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete


D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


Szerszámgépek felépítése


B
kötögépelemek, kötések


B
tengelyek, csapágyazások


C
tengelykapcsolók


D
fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D
rugók


C
csövek, csöszerelvények


D
súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C
bütykös és karos mechanizmusok


D
szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeret


C Kézi anyagalakítási gyakorlatok


A Marási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Müvelettervezési ismeret


B Villamos érintésvédelmi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése


3 Hallott szöveg megértése


3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése 5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök


5 Marószerszámok kiválasztása


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Marógépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 0274-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö V. a marósok számára


A szakmai követelménymodul tartalma


Feladatprofil


Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, személyi védöfelszereléseket. Ellenörzi a kenési rendszert.


Ellenörzi a gépi mérörendszert.


Ellenörzi a gép védörendszerét.


Elvégzi a gépápolási feladatokat.


Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen.


Befogja a nyers munkadarabot.


Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. KülsO és belsO hengeres felületet esztergál.


Síkot esztergál.


KülsO és belsO kúpos felületet esztergál, illeszt. Menetet vág.


Alakos felületet esztergál, másol.


Síktárcsa munkát végez.


CNC- gépet kezel.


Beméreti vagy beméri a szerszámokat külsO szerszámbemérOgép esetén.


Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. BelsO szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat.


Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba.


Egyszerii megmunkáló programot készít.


Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét.


Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz. Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz.


Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrOl vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül.


Felveszi a munkadarab nullpontját.


Grafikusan ellenOrzi a megmunkáló programot. Programfuttatást végez forgácsolás nélkül.


Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot.


Rögzíti az elOgyártmányt a készülékben, és meggyOzOdik a tájolás és a rögzítés megfelelOségérOl.


Legyártja az elsO munkadarabot.


EllenOrzi, illetve ellenOrizteti az elsO darab méreteit, alak- és helyzettiiréseit.


Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció-tárak, nullpont-tárolók adatait.


Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal. Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC).


Fúrási miiveletet végez fúrógépen.


Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. Felszereli a szükséges fúrósablont.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a fúrásokat.


Gépi darabolást végez.


EllenOrzi a nyersanyag minOségét.


Befogja a darabolandó nyersanyagot.


Levágja a kívánt méretii munkadarabot. Szükség szerint éleket sorjáz.


Méretet, darabszámot ellenOriz.


Elvégzi az elOírt munkadarabjelöléseket.


Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.


Elvégzi a marást megadott pontossággal. Marási alapmiiveleteket végez.


Síkot mar.


Lépcsös felületet csoportmaróval mar. Hornyot mar.


Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás).


Befogja az elökészített munkadarabot. Szerszámélezést végez.


Elvégzi a gyalulást, illetve vésést.


Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésökéseket.


Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Vésési, gyalulási alapmüveleteket végez.


Tulajdonságprofil


Szakmai kompetenciák


A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:


C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai


C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai


A A géprajzi szabványok használatának szabályai


C A gépkönyv tartalma és felépítése


B A géphasználati (kezelési) utasítás


A A gyártási (technológiai) leírás


B Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)


A Fémipari szabványok, táblázatok ismerete


D Pneumatikus rajzjelek, jelképek


D Hidraulikus rajzjelek, jelképek


D Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete


D Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete


A Mechanikai hosszmérések eszközei


C Mérés optikai méröeszközökkel


A Mérés idomszerekkel


C Felületi érdesség mérése


A Alakhüség és helyzetpontosság ellenörzése


C Mérölapok, termékkísérö lapok, bárcák, feliratozás stb.


D A minöségirányítási kézikönyv tartalma, fö fejezetei


C Minöségtanúsítás a gyártási folyamatokban


Szerszámgépek felépítése


B
kötögépelemek, kötések


B
tengelyek, csapágyazások


C
tengelykapcsolók


D
fékek, kilincsmüvek, szabadonfutók


D
rugók


C
csövek, csöszerelvények


D
súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások


C
bütykös és karos mechanizmusok


D Szivattyúk


A Szerszámgépek


C Szállító- és anyagmozgató gépek


C Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek


B Anyagfajták, anyagszabványok


D Metallográfiai ismeretek


C Hökezelési ismeretek


B Fémes ötvözetek


B Gyártástechnológiai ismeret


C Kézi anyagalakítási gyakorlatok A Esztergályozási gyakorlatok


A Marási gyakorlatok


A Gyalulás és vésési gyakorlatok A Fúrási gyakorlatok


A Köszörülési gyakorlatok


A CNC-gép kezelési és alapszintü programozási gyakorlatok


C Egyéb forgácsolási gyakorlatok


B Hütö- és kenöanyag ismeretek A Szerszámismeret (élszögek) A Szerszámbefogók


A Munkadarabbefogók


A Forgácsoló mozgások


A Technológiai adatok megválasztási szempontjai


C Szerelöszerszámok ismerete


C A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete


B Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek


D Szerelési, hibaelhárítási ismeret


C Müvelettervezési ismeret


B Villamos érintésvédemi ismeretek


B Hulladékkezelési ismeretek


C Hulladékgazdálkodási ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek


A szint megjelölésével a szakmai készségek:


3 Olvasott szöveg megértése 3 Hallott szöveg megértése 3 Beszédkészség


5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése


3
Gépészeti rajz készítése


5 Gyártástechnológiai rajz olvasása, értelmezése


3 Kötések jelképeinek értelmezése


5 Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata


5 Hosszmérö és ellenörzö eszközök 5 Gépi forgácsoló szerszámok


4 Kézi forgácsoló szerszámok


4 Szerelési szerszámok


5 Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek


5 Szerszámgépek kezelése


5 Forgácsolási adatok megválasztása 5 Munkavédelmi jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése


5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata


Személyes kompetenciák:


Látás


Térlátás


Állóképesség


Hallás


Térbeli tájékozódás


Tapintás Felelösségtudat


Pontosság Önállóság Precizitás Mozgáskoordináció (testi ügyesség)


Testi erö Térérzékelés


Társas kompetenciák: Irányíthatóság


Határozottság


Irányítási készség


Módszerkompetenciák:


Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezöképesség (ismeretmegörzés) Kreativitás, ötletgazdagság


Kritikus gondolkodás


Rendszerezö képesség


Módszeres munkavégzés


Gyakorlatias feladatértelmezés


		A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló4 megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)



		0264-06

		Gépi forgácsoló feladatok





		A 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)



		0265-06

		Esztergályos feladatok





		A 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésfi rész-szakképesítés szakmai
követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)



		0267-06

		Fogazó feladatok





		A 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú, Ffirészipari szerszámélezö megnevezésfi rész‑
szakképesítés szakmai követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)



		0269-06

		Fürészipari szerszámélezö feladatok





		A 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú, Köszörfis megnevezésfi rész-szakképesítés szakmai
követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)



		0271-06

		Köszörüs feladatok





		A 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú, Marós megnevezésfi rész-szakképesítés szakmai
követelménymodulj ainak



		azonosítój a

		megnevezése



		0110-06

		Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok



		0225-06

		Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések



		0227-06

		Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)



		0273-06

		Marós feladatok





V.


VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK


1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei


Iskolai rendszerű szakképzés esetén:


Az utolsó szakképzö évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány


Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:


A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga


A képzési programban elöírt gyakorlat teljesítéséröl szóló igazolás


2. A szakmai vizsga részei


1. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Elsösegélynyújtás, újraélesztés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
30 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
30%


2. feladat
70%


2. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Anyagvizsgálati mérések


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
60 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Összetett méret-, alak-, helyzetellenörzés A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
30%


2. feladat
70%


3. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Technológiai dokumentáció készítése


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
írásbeli


Idötartama:
30 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


4. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0264-06 Gépi forgácsoló feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
360 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Egyszerü megmunkáló program készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
írásbeli


Idötartama:
60 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Gépi forgácsolás (szerszámai, gépei, eszközei, technológiája) A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





5. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0265-06 Esztergályos feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex alkatrészgyártás esztergálással


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
300 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Esztergálás technológiája, gépei, szerszámai A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


6. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0057-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö I. az esztergályosok számára


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Egyszerü megmunkáló program készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
írásbeli


Idötartama:
60 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Gépi forgácsolás


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





7. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0267-06 Fogazó feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Profilozó és lefejtö fogmaró és foggyalugépek beállítása A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Fogazási alapismeretek, technológiák, gépek, szerszámok A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


8. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0268-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö II. a fogazók számára


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gépi forgácsolás


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:


Egyszerü megmunkáló program készítése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
írásbeli


Idötartama:
60 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


		1. feladat

		60%



		2. feladat

		20%



		3. feladat

		20%





9. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0269-06 Fürészipari szerszámélezö feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Szerszámélezés


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
120 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Fürészipari szerszámok


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


10. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0270-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö III. a fürészipari szerszámélezök számára


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gépi forgácsolás


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


11. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0271-06 Köszörüs feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Hengeres, sík és alakos felületek köszörülése A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


A köszörülés technológiája, gépei, szerszámai A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


12. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0272-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö IV. a köszörüsök számára


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gépi forgácsolás


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


13. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0273-06 Marós feladatok


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex marási feladat


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
300 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


A marás technológiája, gépei, szerszámai A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


14. vizsgarész


A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0274-06 Gépi forgácsoló 4 kiegészítö V. a marósok számára


A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:


Komplex alkatrészgyártás gépi forgácsolással A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati


Idötartama:
240 perc


A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:


Gépi forgácsolás


A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli


Idötartama:
45 perc


A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:


1. feladat
70%


2. feladat
30%


3. A szakmai vizsga értékelése %-osan


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész: 25


3. vizsgarész: 25


4. vizsgarész: 40


A 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezésü rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész: 25


3. vizsgarész: 25


5. vizsgarész: 40


A 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésü rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész: 25


3. vizsgarész: 25 7. vizsgarész: 40


A 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú, Fürészipari szerszámélezö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész: 25


3. vizsgarész: 25 9. vizsgarész: 40


A 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú, Köszörüs megnevezésü rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész: 25


3. vizsgarész: 25


11. vizsgarész: 40


A 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú, Marós megnevezésü rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében


1. vizsgarész:
10


2. vizsgarész: 25


3. vizsgarész: 25


13. vizsgarész: 40


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 01 azonosító számú, Esztergályos megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik


6. vizsgarész:
100


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 02 azonosító számú, Fogazó megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik


8. vizsgarész:
100


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarész, és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 03 azonosító számú, Fürészipari szerszámélezö megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik


10. vizsgarész: 100


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 04 azonosító számú, Köszörüs megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik


12. vizsgarész: 100


A 31 521 09 0000 00 00 azonosító számú, Gépi forgácsoló 4 megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 521 09 0100 31 05 azonosító számú, Marós megnevezésü rész-szakképesítéssel rendelkezik


14. vizsgarész:
100


4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei


A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése


5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai


VI.


ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK


		A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

		

		

		

		

		

		



		daraboló-, eszterga-, marógépek

		X

		X

		

		

		

		X



		fúró-, vésö-, gyalugépek

		X

		X

		X

		

		

		X



		köszörü-, finomfelület megmunkáló gépek

		X

		

		

		

		X

		



		speciális megmunkáló gépek, célgépek

		X

		

		X

		X

		X

		X



		számítógép vezérlésü forgácsológépek

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		befogó-, menesztö készülékek

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		speciális profil megmunkáló készülékek

		X

		

		X

		X

		X

		X



		daraboló szerszámok

		X

		X

		

		

		

		X



		esztergakések

		X

		X

		

		

		

		X



		fúrók, dörzsárak

		X

		X

		

		

		

		X



		menetfúrók, menetmetszök

		X

		X

		

		

		

		X



		palást-, homlok-, tárcsamarók

		X

		

		

		

		

		X



		lefejtömarók

		

		

		X

		

		

		



		köszörükorongok

		X

		

		

		X

		X

		



		hónoló szerszámok

		X

		X

		

		

		X

		



		gyalu-, vésökések

		X

		

		

		

		

		



		fogazó szerszámok

		

		

		X

		

		

		



		kézi szerszámok (pl.: sorjázó szerszámok, szerelöeszközök)

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		mérö eszközök

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		idomszerek (kaliberek)

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		digitális méröeszközök

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		jelölö eszközök

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		hütö-, kenöanyagok

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		egyéni védöfelszerelések

		X

		X

		X

		X

		X

		X





-


Szakmai tankönyvek listája:

		Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

		Kiadó

		Tankönyv címe

		Szerző

		Oldalszám

		



		NA- 59088

		Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft

		Műszaki ábrázolás

		Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc

		126

		kötelező



		TM-21005/1

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Alapmérések GEOMETRIAI MÉRÉSEK

		Ducsai János

		98

		kötelező



		38037/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Fábián Tibor - Tarcai László

		46

		kötelező



		TM-11010

		Nemzeti Tankönyvkiadó

		Munka- és környezetvédelem

		Horváth József

		213

		kötelező



		TM-21006

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek alapjai

		Szabó István

		32

		kötelező



		TM-21007

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		126

		kötelező



		36 131/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I

		Kovács József

		10

		kötelező



		36 131/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II.

		Kovács József

		5

		kötelező



		36 131/III.

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szerkezettan és szerelési ismeretek III.

		Kovács József

		10

		kötelező



		37 329/1

		Műszaki könyvkiadó

		Géplakatos szakmai ismeret 1

		Kovács József

		11

		kötelező



		36 083/I.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret I.

		Járfás Istvánné-Koncz Ferenc- Róka Gyuláné

		268

		kötelező



		36 083/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari anyag-és gyártásismeret II.

		Fancsaly Lajos- Koncz Ferenc- Varga László

		66

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor 

		80

		kötelező



		TM-11012/3

		Nemzeti Tankönykiadó

		A műszaki rajz alapjai Géprajzi ismeretek

		Fenyvessy Tibor

		50

		kötelező



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		 



		TM-11012/5

		Nemzeti tankönyvkiadó

		Számítógéppel segített rajzolás SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

		Pintér Miklós

		68

		ajánlott



		59078

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Mérési gyakorlatok

		Dr Harmath József

		139

		ajánlott



		MK-59308

		Műszaki könyvkiadó

		Ivhegesztés

		Dr Gáti József dr Kovács Mihály

		90

		ajánlott



		MK-36 209/1

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlatok

		Simon Sándor

		285

		ajánlott



		36284

		Műszaki könyvkiadó

		Fémipari alapképzés szakmai ismeret

		Várhegyi István

		115

		ajánlott



		KP- 59086

		KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda

		Anyag- és gyártásimeret

		Dr Márton Tibor- Plósz  Antal- Vincze István

		50

		ajánlott



		36001/I.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Alapismetretek 1

		Frishherz Skop

		64

		ajánlott



		36001/II.

		B+V Lap- és Könyvkiadó

		Fémtechnológia Szakismetretek 2

		Frishherz Piegler

		151

		ajánlott



		38013/II.

		Műszaki könyvkiadó

		Géptan II.

		Erőss István

		64

		ajánlott



		MK-36124/I/1

		Műszaki könyvkiadó

		Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek

		Dr Lacza József

		44

		ajánlott



		TM-21007

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépelemek

		Szabó István

		5

		ajánlott



		MK-59283

		Műszaki könyvkiadó

		Műszaki mérések

		Gregor Béla - Simon Győző

		76

		ajánlott



		TM-21001

		Nemzeti Tankönykiadó

		Minőségbíztositás

		Dézsán Imre

		45

		ajánlott



		NS-4010902

		NSZI

		Elsősegélynyújtási alapismeretek

		Lengyel Tamás

		156

		ajánlott



		SW-59360

		Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

		Gázhegesztés

		Benus Ferenc- Dr Marton Tibor

		91

		ajánlott



		TM-21013/2

		Nemzeti Tankönykiadó

		Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

		Dr. Bagyinky Gyula- Dr. Kovács Mihály

		102

		ajánlott











































































































































































































Iskolai elöképzettség:	nyolcadik évfolyam elvégzése


Szakmai elöképzettség:	-


Elöírt gyakorlat:	-


Elérhetö kreditek mennyisége:	-


Pályaalkalmassági követelmények:	nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek











Bemeneti kompetenciák:	-











6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:	Esztergályos�1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei





Iskolai elöképzettség:	nyolcadik évfolyam elvégzése


Szakmai elöképzettség:	-


Elöírt gyakorlat:	-


Elérhetö kreditek mennyisége:	-


Pályaalkalmassági követelmények:	nem szükségesek


Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek











Bemeneti kompetenciák:	-











SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:	Gépi forgácsoló 4


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei
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Szeghalom Város Önkormányzat


Képviselő-testületének


…./2010.(…/…..) számú önkormányzati


rendelete 
(tervezet)


A 2010.évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.23.) számú önkormányzati rendelet  


(továbbiakban: rendelet) módosításáról


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010.(II.23.) számú rendeletét az 


alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 3.§ (1),(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1)A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi összesített 


költségvetésének 


a./ bevételi főösszegét 2.685.715 ezer Ft-ban


b./ kiadási főösszegét 2.685.715 ezer Ft-ban


állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010.évi költségvetésének 


a./ bevételi főösszegét 2.685.106  ezer Ft-ban


b./ kiadási főösszegét 2.685.106  ezer Ft-ban


állapítja meg.


(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetésének 


a./ bevételi főösszege             609  ezer Ft,


b./ kiadási főösszege 609  ezer Ft.


2.§


A rendelet 3.§ (4),(5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


 (4) A Képviselő-testület az 3.§(1) bekezdés a./ pontjában meghatározott bevételi főösszeget 


az alábbi bontásban határozza meg:


aa./ Működési bevételek 1.906.854 ezer Ft


ab./ Felhalmozási bevételek                                                  216.556 ezer Ft  


Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.123.410 ezer Ft


ac./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele    


      (pénzforgalom nélküli bevétel)    362.305 ezer Ft


ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel                                    200.000 ezer Ft  







Finanszírozási bevételek összesen:    562.305 ezer Ft


Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) 
mindösszesen: 2.685.715 ezer Ft


(5) A Képviselő-testület az 3.§(1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadási főösszeget az 


alábbi bontásban állapítja meg:


ba./ Működési kiadások 2.009.853 ezer Ft


bb./ Felhalmozási kiadások                                                   675.862 ezer Ft  


Pénzforgalmi kiadások összesen: 2.685.715 ezer Ft


 (6)  A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  működési  bevételek  és  a  működési  kiadások 


különbözeteként keletkezett  102.999 ezer Ft működési hiányt  az előző évi működési  célú 


pénzmaradványból finanszírozza.


3.§


A rendelet 3./A.§.-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


3./A.§.


(1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások 


különbözeteként keletkezett 459.306 ezer Ft felhalmozási hiányt 250.194 ezer Ft mértékben 


az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelből 


és 9.112 eFt intézményi működési bevételből finanszírozza.


(2)  A  Képviselő-testület  a  költségvetés  tartalékát  az  1.sz  mellékletben  foglaltaknak 


megfelelően 165.127 eFt-ban határozza meg,


ebből:    a.) általános tartalék   14.080 ezer Ft


   b.) felhalmozási céltartalék   151.047 ezer Ft


   melyből a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erő:


ba.) Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció (DARFT)


bb.)Várhelyi ifjúsági tábor felújítása


bc.)Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése


bd.)Általános Iskola régi szárnyának felújítása


be.)Petőfi utca útburkolatának felújítása


bf.)Idősek Otthona (bentlakásos rész) tűzjelző berendezés létesítése


(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 


mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel e rendelet  4.számú mellékletében 


foglaltak szerinti részletezettséggel fogadja el.







4. §


 A rendelet 4.§.(1) és (2) bekezdésében meghatározott 1. és 2. számú mellékletek helyébe e 


rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek.


5. §


A rendelet 5.§.-ban meghatározott 3.,5, 9. számú és „Tájékoztató adatok V.” mellékletek 


helyébe az e rendeletben meghatározott 3.,5, 9.számú és „Tájékoztató adatok V.” számú 


mellékletek lépnek.


6. §


A rendelet 9.§-ban meghatározott „Tájékozató adatok III.” melléklet helyébe az e rendeletben 


meghatározott Tájékoztató adatok III. melléklet lép.


7. §


Ez a rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba.


Macsári József Dr.Oláh Ernő


polgármester címzetes főjegyző





