SZERKEZETLAKATOS4
I.
1.

Általános irányelvek
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 rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
□ a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.)
OM rendelet,
□ 31 521 25 0000 00 00 Szerkezetlakatos 4 szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendele
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, OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 521 25 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Szerkezetlakatos 4

Szakképesítések köre:
Elágazás:

nincs

Hozzárendelt FEOR szám:

7421

Képzés maximális időtartama:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben)
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

2 év
30 %
70 %
van
1 év
szervezhető
az első tanév végén
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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 ellátni, amelyhez az
alábbiak szükségesek:
- osztálytermek,
- szaktantermek a műszaki dokumentáció, a geometriai mérések elmélete, a gépészeti
kötések elméleti alapjai, a korrózióvédelem alapjai, a magasban végzett szerelések munka- és
tűzbiztonsága, az építészrajzi alapismeretek, az anyagismeret, a szerkezetlakatos szakmai
ismeretek
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátni, amelyhez a
következők szükségesek:
-

tanműhelyek: fémipari alapképző (kézi forgácsoló), hegesztő, szerelő tanműhely
az anyagvizsgálati gyakorlatok, a geometriai mérések oktatása az előírt felszerelésű
laboratóriumokban, illetve mérőszobákban, tanműhelyben történhet.

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.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

5.

nyolcadik évfolyam elvégzése

nem szükségesek
nem szükségesek
szükséges

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

FEOR száma
7421

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Lakatos

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkatrészt gyárt, alakít, javít
Készít, szerel és bont kötéseket
Részt vesz a gyártási folyamat korszerűsítési munkáiban
Szerkezetet összeállít
Helyszíni szerelést végez
Kezeli a dokumentációkat
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 521 03 0000 00 00
Építő- és szállítógép-szerelő
54 525 01 0000 00 00
Építő- és anyagmozgató-gépész technikus
31 582 10 0000 00 00
Épületlakatos
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő4
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).
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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-, 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 nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelmi ismeretek
A Tűzvédelmi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtási 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
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
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Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
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, 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-, illetve szerelési
tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket,
személyi védőfelszereléseke
Előrajzol 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, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
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
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
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
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C
A
A
A
C
B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B

Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Mérési utasítás
Mértékegységek
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
Ipari anyagok villamos tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfémötvözetek
Szabványos színesfémötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és kisgépes forgácsolás
Minőségbiztosítási alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szöveg megértése
3
Hallott szöveg megértése
2
Beszédkészség
1
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti alkatrészrajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
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2
3
4
5
5
3

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-06 Gépészeti kötési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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 nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Ábrázolási módok
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C Oldható kötések
C Nemoldható kötések
A A gázhegesztés biztonsági ismeretei
A Az ívhegesztés biztonsági ismeretei
A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A A gázhegesztés környezetkárosító hatása
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
A A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
B Korrózióvédelem
A Szabványok használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Hegesztési varratjelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság

8

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0224-06 Magasban végzett szerelések
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és
környezetvédelmi előírásait
Értelmezi az építészrajzokat, egyszerűbb vázlatokat készít a beépítendő berendezések
rögzítésének bemutatása, helyének pontos meghatározása érdekében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
B Munkavégzés szabályai
C Építészrajzi alapfogalmak
D Ábrázolási módok
C Szabadkézi vázlatkészítés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
2
Beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Tériszonymentesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
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Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű szekrénytartókat (teleszkópos elemeket, egyéb
főtartókat)
Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez segédletek használatával
Darabolást végez (kézi, gépi eszközökkel, lángvágással)
Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel szakaszosan rögzíti
A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja
Készre hegeszti az elemeket
Az esetleg szükséges roncsolásmentes anyagvizsgálatot elvégzi
A hegesztési hibákat kijavítja
Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését végzi
Elvégzi a szükséges hőkezelést
Elvégzi a próbaszerelést (szükség esetén)
Elkészíti a durva felületkezelést
Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést
Szakmailag szemrevételezi a helyszínt
Fogadja a kiszállított anyagokat, eszközöket és raktározza
A terv szerinti, tényleges méreteket ellenőrzi
Esetleges javításokat, felületkezelést pótolja
Elvégzi a szerelést (előszerelés, végszerelés magasban is)
A megmaradt anyagokat leadja
Esetleg szükséges garanciális munkákat elvégzi
Felelősen kezeli az anyagok műbizonylatait
Jelenléti ívet vezet
Vezeti a munkalapokat
Adatokat szolgáltat a megvalósulási dokumentációhoz
Lemezt vág, darabol
Lemezt egyenget
Lemezt hajlít
Lemezt peremez
Lemezt lyukaszt
Lemezt domborít
Pont- és vonalhegesztést végez
Speciális lemezkötéseket készít
Lemezszerkezeteket összeállít, szerel
Lemezlakatos kézigépeket kezel
Lemezlakatos kisgépeket kezel
Lemezlakatos nagygépeket kezel
Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít
Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Mértékegységek
C Általános fizikai jellemzők kiszámítása
C Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások
C Geometriai méretek kiszámítása
C Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
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C
C
B
B
A
A
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C

Működési jellemzők kiszámítása
Géprajzi alapfogalmak
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Terítékszámítási ismeretek
Ábrázoló geometriai ismeretek
Kiterítések szerkesztésének ismerete
Hőkezelési utasítás
Mérési utasítás
Anyagvizsgálatok ismerete
Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Ipari vasötvözetek hőkezelése
Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése
Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése
Hőkezelés
Korróziós tulajdonságok
Korrózióvédelem
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Előrajzolás
Kézi és kisgépes forgácsolás
Oldható kötések
Nemoldható kötések
Lemezalakítógép ismeret
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gázhegesztés biztonsági ismeretei
Lángvágás biztonsági ismeretei
Ívhegesztés biztonsági ismeretei
Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
Csomagolóanyag ismerete
Csomagolástechnikai ismeretek
A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
Minőségirányítási ismeretek
Dokumentációs ismeretek
Felületkezelés
Garanciális ismeretek
Munkajogi ismeretek
Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
Munkavégzés szabályai
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Nyelvhelyesség
4
Egyértelmű fogalmazás készsége
3
Tömör fogalmazás készsége
3
Szakmai nyelvhasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Szerelési családfa értelmezése
3
Kötések jelképeinek értelmezése
5
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4
Lángvágás
4
Hegesztési biztonsági ismeretek
5
Hőkezelési biztonsági ismeretek
4
Varratképzés vízszintes helyzetekben
3
Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tériszonymentesség
Kézügyesség
Szakmai igényesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
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A 31 521 25 0000 00 00 azonosító számú, Szerkezetlakatos4 megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-06

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

0111-06
0220-06
0224-06
0233-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
Gépészeti kötési feladatok
Magasban végzett szerelések
Szerkezetlakatos tevékenységek
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8. A képzés szerkezete
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

135/2.2/0233-06

135/1.2/0233-06
135/1.1/0233-06

135/2.3/0220-06

135/2.2/0220-06

135/1.1/0220-06

135/2.1/0111-06

135/2.1/0220-06
135/2.5/0220-06

135/2.4/0220-06

135/3.2/0111-06
135/3.3/0111-06

135/3.5/0111-06

135/2.2/0111-06

135/3.1/0111-06
135/3.4/0111-06
135/1.1/0111-06

135/1.2/0110-06

Hetek száma

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
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

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növelésével
Új tananyagegységek lehetnek: a 0001-06 azonosító számú, "A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése" megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek.
A 2450-06 azonosító számú, "Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés" megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység.
ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.
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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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

135/2.5/0233-06

135/2.3/0233-06

135/3.1/0233-06

135/2.4/0233-06

135/4.1/0233-06
135/3.1/0220-06
135/3.2/0220-06

135/1.1/0224-06

135/2.1/0233-06

135/2.1/0224-06
135/1.1/0110-06

Hetek száma

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
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

135/2.6/0233-06

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
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni ú
tananyagegységekkel, vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növeléséve
Új tananyagegységek lehetnek: a 0001-06 azonosító számú, "A vállalkozások alapítása, működtetése
átszervezése, megszüntetése" megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült
tananyagegységek
A 2450-06 azonosító számú, "Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés" megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység.
ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.
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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

A kötelező tananyagegységek és az azokra fordítható óraszámok:

Sorszáma

A tananyagegység
azonosítója

óraszáma
elméletelméleti
gyakorlati
igényes
gyakorlati

megnevezése

összes

1 135/1.0/0110-06

Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
feladatok

72

42

0

114

2 135/1.0/0111-06

Műszaki
dokumentációk

72

0

0

72

3 135/2.0/0111-06

Geometriai mérés

18

36

0

54

Fémek kézi és kisgépes
216
54
0
162
alakítása
Gépészeti kötések
5 135/1.0/0220-06
72
72
0
0
elméleti alapja
Gépészeti kötések
6 135/2.0/0220-06
198
0
0
198
készítése
Korrózió elleni
7 135/3.0/0220-06
28
14
0
14
védekezés
Magasban végzett
8 135/1.0/0224-06
14
szerelések munka- és
14
0
0
tűzbiztonsága
Építészrajzi
9 135/2.0/0224-06
72
0
72
0
alapismeretek
108
36
0
144
10 135/1.0/0233-06
Anyagok
Szerkezetlakatos
11 135/2.0/0233-06
684
96
0
588
munkák
12 135/3.0/0233-06
Minőségbiztosítás
18
18
0
0
13 135/4.0/0233-06
Munkajogi ismeretek
14
14
0
0
Mindösszesen óra:
552
186
962
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.
9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
4 135/3.0/0111-06

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
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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:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 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 jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-06 Gépészeti kötési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Oldható és nemoldható kötések készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
17

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0224-06 Magasban végzett szerelések
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Termékek elhelyezése, beépítése, a magasban végzett munkák speciális
munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
szóbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0233-06 Szerkezetlakatos tevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szerkezetépítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkatervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munkajogi, szervezési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
szóbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 35%
3. feladat 15%
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3. A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 25 0000 00 00 azonosító számú, Szerkezetlakatos 4 megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ennek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 40
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
szerkezetlakatos4 szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez"
című dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei

azonosítója

Általános gépészeti
135/1.1/0110-06
42
munka-, baleset-, tűz- szakmai
135/1.0/10110-06
és környezetvédelmi alapképzés
135/1.2/0110-06
72
feladatok
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.
135/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

1. TANANYAGEGYSÉG

114

42 óra elméletigényes gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Elsősegélyt igénylő helyzetek, ismeretek:
Rendkívüli helyzetek dokumentálása.
1.2 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően kialakítja
Betartja és betartatja a veszélyes- és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerezőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás kb. 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal kb. 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján kb. 10%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozás-egészségügy
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 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 levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok és
hatásaik. Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének
módszerei.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
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
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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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.
135/1.0/0111-06

2.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/1.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
(műhely- rész-összeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus, villamos
kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.)
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Absztrakt gondolkodás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 50%
Önálló szakmai munkavégzés kb. 50%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
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
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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.
3.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C típus Mérési utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 10%
Alkatrészrajz értelmezése kb. 40%
Csoportos versenyjáték kb. 30%
Csoportos megbeszélés kb. 20%
A képzési helyszín jellege
Mérőszoba
Képzési idő
36 óra elméletigényes gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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 dokumentumokat készítése
Felvételi vázlat készítése
3.2 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek használata
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb.10%
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett kb. 20%
Műveletek gyakorlása kb. 20%
Geometriai mérési gyakorlat kb. 20%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak
táblázatok kezelése
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Metrológiai jellemzők. Műszerhibák. Mérés egyszerű és nagypontosságú
mérőeszközökkel
Hossz- és szögmérő eszközök. Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Külső felületek mérésének eszközei, folyamata
Belső felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének
eszközei, folyamata
Mérőhasábok és azok alkalmazása. Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű és
nagypontosságú ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső és belső menetek
mérésének, ellenőrzésének eszközei, folyamata

27

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,
alkalmazásuk. Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
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135/3.1/0111-06
18
0
0
135/3.2/0111-06
18
0
0
Fémek kézi és
18
135/3.0/0111-06
135/3.3/0111-06
0
0 216
kisgépes alakítása
18
135/3.4/0111-06
0
0
135/3.5/0111-06
0
0 144
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.
4.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság, minőségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségbiztosítási alapismeretek
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 30%
Rajz értelmezése kb. 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre kb. 10%
Utólagos szóbeli beszámoló kb. 10%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Az alkalmazott mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és szakszerű használata
Az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek megválasztása
A különböző állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető alak- és méretpontosság
A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása
A gyártás során - a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében - a megfelelő számú és a
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések elvégzésének fontossága
A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függő
fő jellemző paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő összefüggések elemzése, a
minőségre kifejtett hatása
4.2 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagjelölések értelmezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
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Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványhasználati ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Szabványos ipari vasötvözetek
C típus Szabványos könnyűfémötvözetek
C típus Szabványos színesfémötvözetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 20%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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 ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ
és EN szerint
30

4.3 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.3/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok egyéb jellemzői
D típus Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása kb. 25%
Műszaki rajz értelmezése kb. 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 25%
Szabadkézi rajz készítés tárgyról kb. 25%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
4.4 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.4/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Előrajzolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Előrajzolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Beszédkészség
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térlátás
Kézügyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 10%
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 30%
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A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
18 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenörző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
4.5 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.5/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
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 emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
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.)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
2. szint Beszédkészség
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 15%
Műveletek gyakorlása kb. 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján kb. 10%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
144 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
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5. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

szakmai
Gépészeti kötések
135/1.1/0220-06
72
0
0 72
alapképz
elméleti alapjai
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.
135/1.0/0220-06

5.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/1.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti kötések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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 nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Oldható kötések
C típus Nemoldható kötések
B típus Korrózióvédelem
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Szabálykövető magatartás
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 20%
A képzési helyszín jellege
gépészeti szaktanterem
Képzési idő
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 jellemzői
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet készítés és a
csavarkötés munkabiztonsági előírásai
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk
Nemoldható kötések
Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása
A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei. Különféle szegecskötési
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések
Hegesztés
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzőik
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási terület
Az adhézió fogalma
A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott segédanyagok
Savas és savmentes dezoxidáló szerek
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6. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

135/2.1/0220-06
0
0 36
szakmai 135/2.2/0220-06
0
0 36
Gépészeti kötések
alapképz 135/2.3/0220-06
135/2.0/0220-06
0
0 18 198
készítése
135/2.4/0220-06
0
0 36
és
135/2.5/0220-06
0
0 72
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.
6.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldható kötések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Oldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Tanulói tevékenységformák:
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Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Képzési idő
36 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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 csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei
A csavar-, ék-, reteszkötések (mint főbb szerelési eljárások) szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során
6.2 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.2/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemoldható kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Nemoldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
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A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Képzési idő
36 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági előírásai. A szegecskötések mint főbb 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 előírások
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei, kötési módok
A ragasztás biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, előírások
6.3 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.3/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Kemény és lágyforrasztás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Nemoldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
39

Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Képzési idő
18 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forraszanyagok. A forrasztólámpa működése
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási eljárása
A forrasztás munkabiztonsági előírásai

6.4 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.4/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
A típus A gázhegesztés biztonsági ismeretei
A típus A gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A típus 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 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Tanulói tevékenységformák:
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Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
36 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztő berendezések, tartozékok
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése

6.5 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.5/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi ívhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
A típus Az ívhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A típus Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A típus 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 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
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Szabálykövető magatartás
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Képzési idő
72 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, művelete
Áramerősség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból
Varratfajták
Az ívhegesztés munkabiztonsági eőírásai
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése
AWI, AFI hegesztés
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elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

szakmai 135/3.1/0220-06
Korrózió elleni
14
0
0
28
képzés 135/3.2/0220-06
0
0 14
védekezés
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.
135/3.0/0220-06

7.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
A korrózióvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 20%
A képzési helyszín jellege
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő
14 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korrózió
A felületek előkészítése
Nemfémes bevonatok
Galvánbevonatok
Mázolás, lakkozás
Műanyagporszórás (szinterezés) műveletei
Tűzi fémbevonatok
Biztonságtechnika, környezetvédelem
7.2 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.2/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 60%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
14 óra gyakorlat
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felületek előkészítése
Mázolás, lakkozás
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Magasban végzett
szakmai
135/1.1/0224-06
14
0 0 14
135/1.0/0224-06 szerelések munka- és
képzés
tűzbiztonsága
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.
8.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/1.1/0224-06
A tananyagelem megnevezése:
Magasban végzett szerelések munka- és tűzbiztonsága
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magasban végzett szerelések
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és
környezetvédelmi előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
B típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Figyelem megosztás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tériszonymentesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása kb. 5%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok kb. 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magasban végzett munka veszélyforrásai
Kollektív védőfelszerelések
Egyéni védőfelszerelések
A magasban végzett szerelő tevékenységek (pl. hegesztés) speciális munkabiztonsági,
tűzvédelmi előírásai

135/2.0/0224-06

Építészrajzi
alapismeretek

jellege

azonosítója

szakmai
135/2.1/0224-06
képzés

72

0

0 72

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.
8.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.1/0224-06
A tananyagelem megnevezése:
Építészrajzi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az építészrajzokat, egyszerűbb vázlatokat készít a beépítendő berendezések
rögzítésének bemutatása, helyének pontos meghatározása érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építészrajzi alapfogalmak
D típus Ábrázolási módok
C típus Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Szabálykövető magatartás
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 30%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok kb. 70%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
72 óra elméletigényes gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti rajzok fajtái méretarány szerint, fajtái vetületképzés szerint
Eltérések a géprajzi jelölésektől
A műszaki rajzok és ábrák vonalai
Az építőanyagok jellemző jelölései
Épületszerkezetek jellemző jelölései
Az épület-átalakítási munkák jelölése
A berendezési tárgyak rajzi jelölése
A nyílászárók rajzi jelölése
Kémények és szellőzők jelölése
A nyílások, áttörések, bemélyedések és hornyok jelölése
A felületképzések jelölése
A lépcső jelölése
Épületgépészeti jelölések
Az egyes tervfajták elkészítésének szabványelőírásai
Építési tervdokumentáció tartalma, felépítése
A különböző tervfajták formája és tartalma
A tervnek megfelelő lépték használata
Méretmegadás elemei, nagyságrendje, szabályai
Építmények tervrajzai
Az építészeti rajz léptéke és kidolgozottsága, engedélyezési és kivitelezési tervek
Kiviteli dokumentáció tartalma
Építészeti tervjelölések
Szerkezetek beépítése
Szerkezetprofilok fajtáinak és anyagválasztékának megismerése
Vázlatrajzok készítése
Szerkezeti rajz készítése
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elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

szakmai
135/1.1/0233-06
0
36
0
144
135/1.0/0233-06 Anyagok
alapképz
135/1.2/0233-06
108
0
0
és
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.
10.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/1.1/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálati gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Roncsolásmentes anyagvizsgálatot végez szükség esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mértékegységek
C típus Általános fizikai jellemzők kiszámítása
A típus Szabványok használata
C típus Mérési utasítás
D típus Anyagvizsgálatok ismerete
C típus Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyértelmű fogalmazás készsége
3. szint Szakmai nyelvhasználat
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető
Szakmai igényesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 10%
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Technológiai próbák végzése kb. 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 15%
Elemzés készítése a tapasztalatokról kb. 5%
A képzési helyszín jellege
Anyagvizsgálati laboratórium
Képzési idő
36 óra elméletigényes gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása
Mechanikai anyagvizsgálatok
Roncsolásmentes (hibakereső) vizsgálatok
Hegesztési varratvizsgálat
Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése. Nomogramok és műszaki táblázatok
kezelése, olvasása. Összehasonlító táblázatok használata
10.2 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/1.2/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Elvégzi a szükséges hőkezelést
Elvégzi a durva felületkezelést
Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést
Felelősen kezeli az anyagok műbizonylatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hőkezelés
C típus Hőkezelési utasítás
C típus Ipari vasötvözetek hőkezelése
C típus Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése
C típus Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése
C típus Korróziós tulajdonságok
B típus Korrózióvédelem
C típus Felületkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Nyelvhely
4. szint Egyértelm
3. szint Tömör
3. szint Szakmai
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető
Szakmai igényesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal kb. 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel kb. 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 5%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
108 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fémes anyagok
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása
Fémek és ötvözeteik
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek
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 ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
A fémes anyagok hőkezelése: A hőkezelési eljárások célja, csoportosítása, a hőkezelés
elmélete
Edzhetőség, átedződés, edzhetőségi vizsgálatok, edzési eljárások
Lágyító és egyneműsítő hőkezelések. Az acélok edzése és megeresztése
A nemesítés
Különleges hőkezelő eljárások
Kérgesítő eljárások. A hőkezeléshez használt berendezések
Elő- és félgyártmányok előállítása:
Öntészeti technológiák
Porkohászat
Képlékeny (hideg, meleg) alakítási technológiák
Anyaghibák. Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás, kifáradás,
korrózió
Korrózióvédelem
Anyagkiválasztás
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A kohászati félkész termékek méretszabványai
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11. TANANYAGEGYSÉG
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Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

szakmai
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0
0
képzés
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0
0
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alap- 135/2.2/0233-06
Szerkezetlakatos
684
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0
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szakmai 135/2.4/0233-06
0
0 126
képzés 135/2.5/0233-06
0
0 128
135/2.6/0233-06
0
0 154
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.
11.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.1/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezetlakatos szakmai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű szekrénytartókat (teleszkópos elemeket, egyéb
főtartókat)
Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez segédletek használatával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mértékegységek
C típus Általános fizikai jellemzők kiszámítása
C típus Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások
C típus Geometriai méretek kiszámítása
C típus Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
C típus Géprajzi alapfogalmak
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Tömör fogalmazás készsége
3. szint Szakmai nyelvhasználat
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Szerelési családfa értelmezése
3. szint Kötések jelképeinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető
Szakmai igényesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal kb. 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel kb. 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 5%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Acélszerkezetek csoportosítása (szerkezet, gyártástechnológia, felhasználás)
Tömör tartók (hengerelt, szegecselt gerinclemezes, szegecselt szekrényes)
A gerinclemez horpadása, merevítése, erősítése, gerinclemezes tartók illesztése
Hegesztett gerinclemezes tartók (kialakítása, merevítése, illesztések). Hegesztési sorrend.
A bekötési módjai, felfekvése. Saruszerkezetek, horgonyzás)
Rácsos tartók általános jellemzői, alakja, rácsozása. Hídszerkezetek, tetőszerkezetek
rácsos főtartói
Húzott, nyomott rudak, csomópont kialakítások
Alumínium tartók (hegesztett tömör, hegesztett rácsos tartók)
Oszlopszerkezetek csoportosítása, jellemzői, szerkezeti elemei, gyártása
A könnyű acélszerkezetek fogalma, jellemzői, anyaga, főbb elemei. Tetőszerkezetek
Alumínium szerkezetek szerelése, kapcsolatok
Jellemző szerkezetlakatos munkák
11.2 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.2/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Lemezmunkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lemezt vág, darabol
Lemezt egyenget
Lemezt hajlít
Lemezt peremez
Lemezt lyukaszt
Lemezt domborít
Lemezlakatos kézigépeket kezel
Lemezlakatos nagygépeket kezel
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázoló geometriai ismeretek
C típus Kiterítések szerkesztésének ismerete
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Előrajzolás
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás
B típus Lemezalakítógép ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Képzési idő
72 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezeti anyagok megmunkálása
Acél- és fémanyagok gyártáshoz való előkészítése
Különböző hullámos és bordázott lemezek megmunkálása
Lemez megmunkálás
Szerkezeti műanyagok megmunkálása
Épület- és műlakatos gyártmányok kötési módjai, gyártása
Acélkerítések, ajtók, kapuk
Nyílászáró ablak, ajtószerkezetek
Szerkezeti acélok hideg, meleg alakítása
Acél és alumínium felületvédelme
Kazán és tartályszerkezetek gyártása
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11.3 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.3/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Lemezszerkezetek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pont- és vonalhegesztést végez
Speciális lemezkötéseket készít
Lemezszerkezeteket összeállít, szerel
Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít
Szakmailag szemrevételezi a helyszínt
Fogadja és raktározza a kiszállított anyagokat, eszközöket
A terv szerinti, tényleges méreteket ellenőrzi
Elvégzi a szerelést (előszerelés, végszerelés magasban is)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Terítékszámítási ismeretek
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B típus Oldható kötések
B típus Nemoldható kötések
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
B típus A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szerelési családfa értelmezése
3. szint Kötések jelképeinek értelmezése
5. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tériszonymentesség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
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Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
108 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Épület- és műlakatos gyártmányok szerelése
acélkerítések, ajtók, kapuk
nyílászáró ablak, ajtószerkezetek
acél és alumínium felületvédelm
Kazán és tartályszerkezetek szerelése

11.4 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.4/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Vázszerkezetek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Darabolást végez (kézi, gépi eszközökkel, lángvágással)
Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel szakaszosan rögzíti
Készre hegeszti az elemeket
A hegesztési hibákat kijavítja
Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését végzi
A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gázhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Lángvágás biztonsági ismeretei
A típus Ívhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
C típus Minőségirányítási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Lángvágás
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek
4. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
3. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tériszonymentesség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
126 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek gyártása, szerelése
11.5 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.5/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartók gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű szekrénytartókat (teleszkópos elemeket, egyéb
főtartókat)
Darabolást végez (kézi, gépi eszközökkel, lángvágással)
Elvégzi a próbaszerelést (szükség esetén)
Elvégzi a szerelést (előszerelés, végszerelés magasban is)
Elvégzi a durva felületkezelést
Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést
Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Működési jellemzők kiszámítása
C típus Korróziós tulajdonságok
B típus Korrózióvédelem
C típus Csomagolóanyag ismerete
C típus Csomagolástechnikai ismeretek
C típus Felületkezelés
B típus A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
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5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tériszonymentesség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő
128 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tartószerkezetek gyártása
Oszlopszerkezetek gyártása
11.6 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/2.6/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni szerelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmailag szemrevételezi a helyszínt
Fogadja és raktározza a kiszállított anyagokat, eszközöket
Esetleg szükséges javításokat, felületkezelést pótolja
A megmaradt anyagokat leadja
Esetleg szükséges garanciális munkákat elvégzi
Jelenléti ívet vezet
Vezeti a munkalapokat
Adatokat szolgáltat a megvalósulási dokumentációhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
C típus Dokumentációs ismeretek
C típus Garanciális ismeretek
C típus Munkajogi ismeretek
C típus Munkavégzés szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Nyelvhelyesség
4. szint Egyértelmű fogalmazás készsége
3. szint Tömör fogalmazás készsége
3. szint Szerelési családfa értelmezése
3. szint Kötések jelképeinek értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tériszonymentesség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése kb. 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés kb. 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással kb. 40%
Műveletek gyakorlása kb. 40%
A képzési helyszín jellege
Helyszíni munkavégzés
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő
154 óra gyakorlat
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tartószerkezetek szerelése
Oszlopszerkezetek szerelése
Hídszerkezetek szerelése
Antennatornyok, távvezeték-oszlopok, kötélpályák gyártása, szerelése
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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.
12.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/3.1/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségirányítási ismeretek
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Nyelvhelyesség
4. szint Egyértelmű fogalmazás készsége
3. szint Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Szervezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal kb. 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 10%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőségellenőrzés, a minőségbiztosítás történeti fejlődése
Minőségügyi, minőségbiztosítási fogalmak meghatározása
A minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szervezete
A vállalati minőségbiztosítási rendszer, szabványos követelmények
A korszerű, szabványos minőségbiztosítási rendszer dokumentációi
A vállalati minőségellenőrzés szervezetei, feladatai
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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.
13.1 tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
135/4.1/0233-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelenléti ívet vezet
Vezeti a munkalapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkajogi ismeretek
C típus Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Nyelvhelyesség
4. szint Egyértelmű fogalmazás készsége
3. szint Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel kb. 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése kb. 15%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal kb. 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kb. 10%
A képzési helyszín jellege
Szaktanterem
Képzési idő
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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SZAKMAI ISMERETEK FOGALMA
A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a
műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és
forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben
szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés
feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági szabályoktól való eltérés
kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.
TÍPUSAI
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembevenni, hogy az
ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.
„A” típus (legmagasabb)
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.
„B” típus
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén
meghiúsul a munkatevékenység.
„C” típus (középső)
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.
„D” típus
Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett
megfelelő ismeretalkalmazás.
„E” típus (legalacsonyabb)
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a
feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre,
tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább
egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a
munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal;
összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek;
valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik
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SZAKMAI KÉSZSÉG FOGALMA
A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása
nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén
végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.
SZINTJEI
5.szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyikörülmények között is képes a tanult
ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására,
tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4.szint

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. szint

A szakember a szokásos munkahelyikörülmények között közvetlen vezetői, illetve
szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételévelképes a tanult
ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására

2. szint

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.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és
célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására,
az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.
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