BÁNYAIPARI TECHNIKUS
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
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– 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 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 544 01 Bányaipari technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 544 01
A szakképesítés megnevezése:

Bányaipari technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

3111
1

54 544 01 0010 54 01
Geológiai technikus
54 544 01 0010 54 02
Külszíni bányaipari technikus
54 544 01 0010 54 03
Mélyművelési bányaipari technikus

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
60 %
40 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
2 félév
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– geodéziai szaktanterem
– bányaműveléstani szaktanterem
– bányagéptani szaktanterem
– villamosságtani szaktanterem
– rajzterem
– számítógép-terem
– geológiai szaktanterem
– anyagvizsgálati laboratórium
– tangéppark
– bányászati szaktanterem
– géptani szaktanterem
– biztonságtechnikai szaktanterem
– nagyüzemi termelőhely
– természeti környezet
– anyagvizsgálati laboratórium
– munkavédelmi szaktanterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
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:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3111

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Bányászati technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat
Ellenőrző méréseket végez, mérőműszereket alkalmaz
Mérési munkákat végez
Ellenőrzi a műveleti, technológiai, biztonsági, védelmi utasítások érvényesítését és betartását
Szakellenőrzést végez
Intézkedik a váratlan események bekövetkezésekor
Részt vesz bányamentési feladatok ellátásában
Munkaterületen tevékenykedik
Tervezi, szervezi és irányítja a bányászati gépek, eszközök szerelését, karbantartását,
alkalmazását
Irányítja a munkafolyamatokat
Munkaköri dokumentációkat készít
Ásványvagyont kutat
Előkészíti a kitermelést, előzetes piackutatást végez
Fejtési munkákkal kapcsolatos feladatokat végeztet
Robbantásos jövesztéssel kapcsolatos feladatokat végez és végeztet
Rekultivációs feladatokat végeztet
Környezetvédelmi feladatokat végez
Labormunkát végez
Terepmunkát végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 544 04 0000 00 00
Vájár
52 544 01 0000 00 00
Robbantómester
31 544 03 0000 00 00
Külszíni bányász
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31 544 01 0000 00 00
6.

Bányászati gépkezelő

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, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0016-06 Bányászati közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkavédelmi eszközöket szakszerűen használ, alkalmaz
Részt vesz biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi
oktatásokon és vizsgán
Környezetvédelmi szabályokat betart
Tűzrendészeti előírásokat betart
Működteti a biztonsági berendezéseket
Környezettudatosan kezel(tet)i a veszélyes anyagokat, hulladékot, mentesít(tet)
Használja és alkalmaztatja az egyéni és kollektív védőfelszerelést
Megakadályozza a gép illetéktelen használatát
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Műszereket leolvas
Optikai eszközt kezel
Mérési eredményt rögzít
Mérési eredményt értékel
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Ellenőrzi az érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Biztosítja a helyszínt
Értesíti az illetékes szervet (felettest)
Hírközlő eszközt használ
Feljegyzést készít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Dokumentálja az eseménnyel kapcsolatos információkat, adatokat
Rendszeresített és szükségjelzésrendszert alkalmaz
Elsősegélyt nyújt
Életmentő készüléket (eszközt) használ
Anyagot mozgat/mozgattat, áthalmoz/áthalmoztat
Létrehozza, létrehozatja a legalacsonyabb szintű veszélyhelyzetet, helyzetfüggő
kárelhárítást végez(tet)
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Felvonul a termelőberendezésekkel és/vagy munkaeszközökkel
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított
mennyiséget és/vagy elvégzett feladatot
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alapfokú számítógép-kezelés
C Általános géptani mérések, ellenőrzések
D Mentési technológiák
B Mentő készülékek, eszközök
A Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
C Biztonságtechnikai berendezések
B Dokumentálási ismeretek
B Egészség- és munkavédelem
B Egyéni védőeszközök használata
D Elektromosságtani alapismeretek
D Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
B Elsősegélynyújtás
C Eltelt idő mérése, becslése
B Hírközlő berendezések
B Hírközlő-, rádióeszközök alkalmazási szabályai
C Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
B Jelzőberendezések
D Jelzőanyagok
B Jelzőrendszerek használata
D Káros környezeti hatások becslése
D Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
B Kitűzés
B Kollektív védőeszközök használata
B Környezetvédelmi szabályok
B Menekülési terv
B Mérőműszerek
C Mesterséges terepalakulatok
D Munkajog
C Munkavédelmi szabályok
D Optikai- és mérőeszközök
C Súlyadatok mérése, becslése
E
Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C Térfogat számítása, becslése
C Természetes terepalakulatok
C Területadatok számítása, becslése
C Tömegadatok számítása, becslése
C Tűzvédelmi szabályok
B Vészhelyzetre kialakított rendszerek használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
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3
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
5
5
4
1
5
1
5
4
4
4
4

Szakmai nyelvi beszédkészség
Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
Kitűzési vázlatok olvasása
Kitűzési vázlatok készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Mennyiségérzék
Tájékozódás
A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
A tűzoltás eszközeinek használata (poroltók, vízi fecskendők, homok)
Bányamentő eszközök használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések, elsősegélynyújtó eszközök és készülékek
használata (fejvédő, egyéni gázmérő, védőszemüveg, speciális védőruha,
világítóeszközök, elsősegélyláda, rögzítők, hordágy, lélegeztető, élesztőkészülékek
stb.)
Egyszerű sáncszerszámok használata
Életvédelmi eszközök használata
Hagyományos bányász kéziszerszámok használata
Kitűző eszközök használata
Kommunikációs eszközök használata (kis hatókörű adóvevő, telefon, fény- és
kürtjelző eszközök)
Idegen nyelvű termékkísérő blanketták, feliratok legfontosabb kifejezéseinek
megértése
Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok,
utasítások megértése
Bányászati tevékenységgel összefüggő jelképek

Személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Együttműködési készség
Áldozatkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0022-06 Robbantás környezeti hatásai I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Ellenőrzi a robbantás környezetét
Raktározási feladatokat lát el, kezeli a nem veszélyes hulladékot
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a szeizmikus hatás csökkentéséről
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
A Bányabiztonsági szabályok
A Bányaművelési szabályok
B Batározás előkészítése
B Fúrólyukas robbantás előkészítése
D Hangelnyelő és reflexiós anyagok
D Hőhatás elleni védekezés
D Hőhatás
C Káros repeszhatás elleni védekezés
C Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
C Környezetvédelmi szabályok
C Léglökés hatása elleni védekezés
D Léglökés jelensége
B Nagykamrás robbantás káros környezeti hatásai
B Nem elektromos robbantás
D Repeszfogó anyagok
C Repeszhatás elleni védekezés
B Robbanóanyagok gépi töltése
B Robbanóanyagok helyszíni keverése
B Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
B Robbantóanyag tárolás szabályai
C Szeizmikus jelenségek
B Üzemi robbanóanyag szállítás
B Villamos robbantás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Szabálykövetés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0023-06 Logisztikai és karbantartási tervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Biztosítási anyagot rendel
Minősíti és nyilvántartja a termékkészletet
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat
jelöl ki
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Általános és bányagéptani anyag- és gyártásismeret
C Anyag-, eszközszükségleti számítások
B Bányagéptan
C Bányászatban alkalmazott különböző gépek, gépi berendezések
D Belső égésű motorok
C Fontosabb kőzetek
D Gépelemek
D Hidraulika-rendszerek
D Javítóanyagok
D Karbantartó anyagok
D Kompresszorok, pneumatika, szellőztetőgépek
B Kőzetalkotó ásványok
C Lakatosipari ismeretek
B Minőségmérés, minőségmeghatározás
D Nyilvántartási szabályok
C Osztályozó berendezések
C Rakodási szabályok
E
Statika és szilárdságtan
B Súlyadatok mérése, becslése
C Szállítási ismeretek
D Szilárdságtani alapismeretek
B Térfogatszámítások, becslések
B Térfogatok mérése, becslése
B Tömegadatok számítása, becslése
C Törőberendezések
C Üzem- és kenőanyagok
B Vezérlő-, irányító berendezések
D Villamosságtan
D Villanymotorok
D Vízgépek, hidraulika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Elemi számolási készség
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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5

Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Önállóság
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0027-06 Robbantáshoz kapcsolódó ellenőrzések
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a gyutacsok felhasználhatóságát
Robbantóhálózatot ellenőriz és mér
Ellenőrzi a robbantógépet
Ellenőrzi a töltési űrt és azok számát
Ellenőrzi a technológia előkészítését
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközök alkalmazását
Meghatározza a robbantóanyag szállítással kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket
Kijelöli a veszélyzóna határait
Dokumentálja a robbantóanyag átvételét és felhasználását
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Alkalmazott gépi berendezések
D Batározás technológiája
B Biztonságvédelem szabályai
C Elektromos ellenállás mérése
D Elektromos jellemzők mérése
B Elektromos mérőeszközök
C Elektromos robbantóhálózatok
C Elektromosságtani alapismeretek
C Káros hőhatással szembeni védekezés
C Munkavédelmi szabályok
C Robbanáselméleti alapfogalmak
B Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
B Robbantóanyag szállítás szabályai
B Robbantógépek
D Robbantókamrák kialakítása
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C
C

Statikai alapismeretek
Zajszennyezés elleni védekezés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Speciális mérőműszerek használata
5
Technológiai lánc rajz olvasása, értelmezése
4
Munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5
Robbantóanyagok megkülönböztető jelzései
5
Robbantógépek használata
5
Robbantóhálózati rajz olvasása, értelmezése
5
Termékkísérő blanketták, feliratok, legfontosabb kifejezéseinek megértése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0028-06 Külszíni bányaipari technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kialakíttatja a biztonságos rézsűket, elegyengetteti a bánya felületét, tömedékeltet
Visszaterítteti a humuszt, füvesítteti, fásíttatja a rézsűket
Kialakíttatja a felszíni vízelvezetést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Terepalakulatok
C Vízszennyezés elleni védekezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Helyszínrajz, terepmetszet összeállítása, készítése
4
Bányaművelési terv olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Környezetvédelem iránti elkötelezettség
Társas kompetenciák:
11

Fogalmazó készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0029-06 Mélyművelési bányaipari technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bányagázokat mér
Vágathajtási feladatokkal kapcsolatos feladatokat végeztet
Kéziszerszámmal, géppel vágatot hajtat és előtűzet
Meghatározza az ácsolat helyét és kialakítás módját, biztosító anyagokat beépíttet,
rögzíttet
Vágathajtási irányt beállít
Munkahelyi szellőztető rendszert szereltet és hosszabbíttat
Gondoskodik a sújtólégrobbanás elkerüléséről
Biztosítóanyagot visszaraboltat, omlasztási munkát végeztet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Gáztermékek és hatásuk
B Tűzvédelmi szabályok
B Biztosító elemek
C Alagútépítés
B Bányamentés
B Biztosítási eljárások és megoldások
C Biztosítóanyagok
B Biztosítószerkezetek be- és kiszerelése
B Biztosítószerkezetek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Kitűző eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Szaglás
Önállóság
Felelős magatartás
Döntési képesség
Társas kompetenciák:
Irányítási képesség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
12

0030-06 Geológiai technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mintát preparál
Mintát vegyelemez
Szilárdságtani mérést végez
Víztartalmat vizsgál
Mérési eredményeket szintetizál
Mintavételi fúrást végeztet
Geofizikai mérést végez
Geodéziai mérést végez
Geológiai feltárást vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A Föld felszíne, felszíni formák kialakulása
E
A Föld mint égitest
C Ásványi, őslénytani alapismeretek
C Felszíni és felszín alatti vizek
D Fizikai alapfogalmak
D Kémiai alapfogalmak
B Külszíni és föld alatti mérések
C Szilárdságtani alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Labortechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0031-06 Bányászati tevékenységek tervezése, irányítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Környezeti hatásokat mér
Normaidőt, teljesítményt mér
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Számítási feladatokat végez
Műszaki, technikai ellenőrzéseket végez az alkalmazott eszközökön
Ellenőrzi a megszabott feladatok végzését és a munkaterületet
13

Ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Feladatokat határoz meg, részfeladatot szab, előre nem látható problémákat old meg
Munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez munkacsoportok között
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Munkaszervezési feljegyzést készít
Kutatási területre felvonul
Kutatási területet helyreállíttat
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Óvja a védett természeti környezetet
Mintát vesz
Mintát analizál
Térképet olvas
Térképet készít
Szelvényez
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A Föld felszínének, felszíni formák kialakulása
E
A Föld mint égitest
B Adatrögzítés, rendszerezés
B Digitális űrlapok kezelése
C Termelvény-előkészítés eljárásai
C Föld- és bányaméréstani alapfogalmak, segédeszközök
B Geológiai, geomorfológiai alapfogalmak, kőzettan
B Grafikus adatok kezelése
D Kémiai alapfogalmak
B Külszíni és föld alatti mérések
C Mérési adatok és feldolgozásuk
C Mérőszámos ábrázolási és térképszerkesztési alapismeretek
B Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
C Talajmechanika
B Térelemek, terepfelületek ábrázolási módjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Bányatérkép készítése
5
Bányatérkép olvasása, értelmezése
4
Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4
Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
4
Folyamatábrák készítése
5
Geodéziai mérőeszközök használata
5
Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
5
Középfokú számolási készség
5
Mennyiségérzék
4
Rajzeszközök használata
3
Szerkezeti rajz készítése
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3
4

Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Földtani térkép olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Térérzékelés
Térlátás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0032-06 Bányaüzemeltetés, ellenőrzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri az üzemzavar okát, javítási, karbantartási igényt
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek,
berendezések alkalmazását ellenőrzi
Tervezi a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját
Tervezi a be-, ki- és átszerelési feladatokat
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Fuvarlevelet, számlát állít ki
Közlekedési utat készíttet, megépítteti a külszíni létesítményeket, kiépítteti az
energiaellátást
Ideiglenes vasutat építtet és szállítóberendezést hosszabbíttat
Kezelteti az emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, szállítóberendezéseket
Fejtési munkát végeztet, jövesztőgépet kezeltet, biztosítószerkezetet, berendezést
kezeltet
Szállítási utat, anyagdepót, raktárt tűz ki
Lefedést végeztet, homlokot igazíttat, bányaudvart alakíttat ki
Elhelyezteti a meddőt, kialakíttatja a hányófelületet
Töreti és osztályoztatja a haszonanyagot, deponáltatja a terméket
Fúrólyukat, töltetüreget, kamrát stb. telepíttet
Robbantóanyagokat szállíttat és tároltat
Készletezteti a robbantóanyagot
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a
bányászati létesítményeket
Szállító útvonalakat portalaníttat
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
15

Gondoskodik a keletkező por csökkentéséről
Gondoskodik a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Általános ábrázolási, szerkesztési módok
C Anyagszállító rendszerek
D Anyagtovábbító csőrendszerek
B Ásványi előfordulások
B Bányakár és megelőzése
C Bányaműveléstani alapfogalmak
B Bányanyitás és -üzemeltetés
A Bányászathoz kötődő ábrázolási módok
B Bányászati munkafolyamatok
B Bányászati tevékenységek előírásai
B Bányatörvény és végrehajtási utasításai
B Bányaüzem munkájához kapcsolódó számítógépes programok
B Bányaveszélyek
C Deponálás
C Elektromosságtani alapismeretek
B Emberi tényező szerepe
C Fejtés
C Felrakás
C Fúrás
C Gazdálkodás gyakorlata
C Gazdálkodási alapfogalmak
C Hidraulikai alapismeretek
D Irányítási rendszerek
C Jövesztési technológiák
C Keletkező mérgező gázok káros hatása elleni védekezés
C Keletkező por káros hatása elleni védekezés
C Kinetikai alapismeretek
D Köteles emelő (lift)
C Kötöttpályás szállítás
C Kőzetmarás
D Kőzetmarók
C Kőzetmozgatás
C Kőzetvágás
C Közúti szállítás
C Motiválási formák
A Munkaszervezés
C Műszaki ábrázolás
C Nyesés
C Okmányolási szabályok
C Pneumatikai alapismeretek
C Rakodás
C Rekultiváció
D Robbanóanyag keverők és töltőgépek
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C
D
D
C
D
C
C
C
C
E
C
D

Szállítás
Szállítószalagok és elevátorok
Szellőztetés
Szilárdságtani alapismeretek
Szivattyúk
Talajszennyezés elleni védekezés
Tolás
Útépítés
Ürítés
Villamos gépek üzemtana
Víztelenítés és vízelvezetés
Vontatás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Technológiai láncrajz készítése
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Figyelemmegosztás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
17

Az 54 544 01 0010 54 01 azonosító számú, Geológiai technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0016-06
Bányászati közös feladatok I.
0030-06
Geológiai technikus feladatai
0031-06
Bányászati tevékenységek tervezése, irányítása
Az 54 544 01 0010 54 02 azonosító számú, Külszíni bányaipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0016-06
Bányászati közös feladatok I.
0022-06
Robbantás környezeti hatásai I.
0023-06
Logisztikai és karbantartási tervezés
0027-06
Robbantáshoz kapcsolódó ellenőrzések
0028-06
Külszíni bányaipari technikus feladatai
0031-06
Bányászati tevékenységek tervezése, irányítása
0032-06
Bányaüzemeltetés, ellenőrzés
Az 54 544 01 0010 54 03 azonosító számú, Mélyművelési bányaipari technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0016-06
Bányászati közös feladatok I.
0022-06
Robbantás környezeti hatásai I.
0023-06
Logisztikai és karbantartási tervezés
0027-06
Robbantáshoz kapcsolódó ellenőrzések
0029-06
Mélyművelési bányaipari technikus feladatai
0031-06
Bányászati tevékenységek tervezése, irányítása
0032-06
Bányaüzemeltetés, ellenőrzés
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8. A képzés szerkezete
Az 54 544 01 0010 54 01 azonosító számú, Geológiai technikus megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

085/3.0/0016-06

3
4
5

085/1.0/0030-06

6

085/1.0/0016-06

7
8
9
10

085/7.0/0016-06

11
12
13
14
15

085/4.0/0016-06

16
17

085/6.0/0016-06

18

085/8.0/0016-06

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27

085/2.0/0030-06

28
29
30
31
32

085/5.0/0016-06

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

085/6.0/0031-06

085/7.0/0031-06

085/4.0/0031-06

Hetek száma

085/2.0/0016-06

085/9.0/0016-06

085/4.0/0030-06

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
1
1
2
2
3
3
085/3.0/0030-06
4
4
5
5
6
6
085/1.0/0031-06
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
085/2.0/0031-06
16
16
085/3.0/0031-06
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
085/5.0/0031-06
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 544 01 0010 54 02 azonosító számú, Külszíni bányaipari technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4

085/3.0/0022-06

5

085/1.0/0022-06

085/4.0/0016-06
085/7.0/0016-06

085/2.0/0022-06

1

085/8.0/0016-06

085/3.0/0016-06

085/2.0/0016-06

085/9.0/0016-06
085/6.0/0016-06

085/1.0/0016-06

085/5.0/0016-06

085/1.0/0023-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

085/3.0/0028-06

21
22
23

085/1.0/0027-06

085/2.0/0028-06

085/2.0/0023-06

085/3.0/0023-06

085/2.0/0027-06

20

085/2.0/0031-06

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

085/5.0/0031-06

2
3
4

085/1.0/0031-06

085/3.0/0032-06

5

085/3.0/0031-06

085/1.0/0028-06

085/4.0/0032-06

085/4.0/0031-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

085/7.0/0031-06

17
18
19

085/6.0/0031-06

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

085/2.0/0032-06

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

085/1.0/0032-06

30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 544 01 0010 54 03 azonosító számú, Mélyművelési bányaipari technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

085/2.0/0022-06

3
4
5

085/3.0/0022-06

085/7.0/0016-06

085/1.0/0023-06

2

085/1.0/0022-06

085/4.0/0016-06

085/8.0/0016-06

085/3.0/0016-06

085/2.0/0016-06

085/9.0/0016-06
085/6.0/0016-06

085/1.0/0016-06

085/5.0/0016-06

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

085/1.0/0027-06

085/3.0/0023-06

085/4.0/0029-06

085/2.0/0027-06

085/2.0/0023-06

085/3.0/0029-06

20

085/2.0/0031-06

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

085/5.0/0031-06

2
3
4

085/1.0/0031-06

085/3.0/0032-06

5

085/3.0/0031-06

085/2.0/0029-06

085/4.0/0032-06

085/4.0/0031-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

085/7.0/0031-06

085/1.0/0029-06

17
18
19

085/6.0/0031-06

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

085/2.0/0032-06

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

085/1.0/0032-06

30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 544 01 0010 54 01 azonosító számú, Geológiai technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

085/1.0/0016-06
085/2.0/0016-06
085/3.0/0016-06
085/4.0/0016-06
085/5.0/0016-06
085/6.0/0016-06
085/7.0/0016-06
085/8.0/0016-06
085/9.0/0016-06
085/1.0/0031-06
085/2.0/0031-06
085/3.0/0031-06
085/4.0/0031-06
085/5.0/0031-06
085/6.0/0031-06
085/7.0/0031-06
085/1.0/0030-06

18

085/2.0/0030-06

19
20

085/3.0/0030-06
085/4.0/0030-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Biztonságtechnikai ismeretek
17
Környezetvédelmi ismeretek
28
Föld- és bányaméréstan
48
Bányaműveléstan
21
Géptan
18
Ábrázolás
12
Fizikai ismeretek
22
Földtan
48
Gazdaságtan
27
Bányászat
90
Méréstan
42
Logisztika és munkaszervezés
67
Geológiai mintavétel
48
Alkalmazott földtudományok
148
Térképszerkesztési ismeretek
56
Mérések, vizsgálatok
0
Elméleti földtudományi ismeretek
306
Alkalmazott földtudományi
156
ismeretek
Bányagéptan, fúrás
0
Geológiai mintavétel gyakorlata
0
Mindösszesen óra: 1154
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összes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
14
30
35
32
16
0
0
7
78
50
17
0
36
0
90
0

24
42
78
56
50
28
22
48
34
168
92
84
48
184
56
90
306

0

204

360

0
0
0

42
24
682

42
24
1836

Az 54 544 01 0010 54 02 azonosító számú, Külszíni bányaipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

085/1.0/0016-06
085/2.0/0016-06
085/3.0/0016-06
085/4.0/0016-06
085/5.0/0016-06
085/6.0/0016-06
085/7.0/0016-06
085/8.0/0016-06
085/9.0/0016-06
085/1.0/0031-06
085/2.0/0031-06
085/3.0/0031-06
085/4.0/0031-06
085/5.0/0031-06
085/6.0/0031-06
085/7.0/0031-06

37

085/1.0/0022-06

38

085/2.0/0022-06

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

085/3.0/0022-06
085/1.0/0023-06
085/2.0/0023-06
085/3.0/0023-06
085/1.0/0027-06
085/2.0/0027-06
085/1.0/0032-06
085/2.0/0032-06
085/3.0/0032-06
085/4.0/0032-06
085/1.0/0028-06
085/2.0/0028-06
085/3.0/0028-06

megnevezése

elméleti

Biztonságtechnikai ismeretek
8
Környezetvédelmi ismeretek
8
Föld- és bányaméréstan
16
Bányaműveléstan
16
Géptan
10
Ábrázolás
9
Fizikai ismeretek
18
Földtan
24
Gazdaságtan
10
Bányászat
82
Méréstan
12
Logisztika és munkaszervezés
51
Geológiai mintavétel
12
Alkalmazott földtudományok
52
Térképszerkesztési ismeretek
20
Mérések, vizsgálatok
0
Biztonságtechnika robbantási
16
környezetben
Környezetvédelem robbantási
25
környezetben
Üzemtan robbantási környezetben
72
Üzemi folyamatok
80
Bányagéptan
78
Alkalmazott méréstan
12
Robbantás tervezése, ellenőrzése
68
Robbantások biztonságtechnikája
48
Rekultiváció
12
Bányaüzemeltetés
154
Bányászati termelőgépek
54
Gazdálkodás
8
Külszíni bányák művelése
104
Geodézia
36
Gépismeret
33
Mindösszesen óra: 1148
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elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
7
0
20
14
6
0
0
4
64
14
14
0
13
0
35

12
15
32
36
24
15
18
24
14
146
26
65
12
65
20
35

0

47

63

0

20

45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

0
36
50
18
58
12
12
54
58
12
53
24
23
672

72
116
128
30
126
60
24
208
112
20
157
60
56
1836

Az 54 544 01 0010 54 03 azonosító számú, Mélyművelési bányaipari technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

085/1.0/0016-06
085/2.0/0016-06
085/3.0/0016-06
085/4.0/0016-06
085/5.0/0016-06
085/6.0/0016-06
085/7.0/0016-06
085/8.0/0016-06
085/9.0/0016-06
085/1.0/0031-06
085/2.0/0031-06
085/3.0/0031-06
085/4.0/0031-06
085/5.0/0031-06
085/6.0/0031-06
085/7.0/0031-06

68

085/1.0/0022-06

69

085/2.0/0022-06

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

085/3.0/0022-06
085/1.0/0023-06
085/2.0/0023-06
085/3.0/0023-06
085/1.0/0027-06
085/2.0/0027-06
085/1.0/0032-06
085/2.0/0032-06
085/3.0/0032-06
085/4.0/0032-06
085/1.0/0029-06
085/2.0/0029-06
085/3.0/0029-06
085/4.0/0029-06

megnevezése

elméleti

Biztonságtechnikai ismeretek
8
Környezetvédelmi ismeretek
8
Föld- és bányaméréstan
16
Bányaműveléstan
16
Géptan
10
Ábrázolás
9
Fizikai ismeretek
18
Földtan
24
Gazdaságtan
10
Bányászat
82
Méréstan
12
Logisztika és munkaszervezés
51
Geológiai mintavétel
12
Alkalmazott földtudományok
52
Térképszerkesztési ismeretek
20
Mérések, vizsgálatok
0
Biztonságtechnika robbantási
16
környezetben
Környezetvédelem robbantási
25
környezetben
Üzemtan robbantási környezetben
72
Üzemi folyamatok
80
Bányagéptan
78
Alkalmazott méréstan
12
Robbantás tervezése, ellenőrzése
68
Robbantások biztonságtechnikája
48
Rekultiváció
12
Bányaüzemeltetés
154
Bányászati termelőgépek
54
Gazdálkodás
8
Bányabiztosítás
22
Mélyművelési bányaműveléstan
80
Elméleti földtudományi ismeretek
36
Géptan
33
Mindösszesen óra: 1146

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
7
0
20
14
6
0
0
4
64
14
14
0
13
0
35

12
15
32
36
24
15
18
24
14
146
26
65
12
65
20
35

0

47

63

0

20

45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

0
36
50
18
58
12
12
54
58
12
0
55
24
23
674

72
116
128
30
126
60
24
208
112
20
22
135
60
56
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.

27

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0016-06 Bányászati közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Terepmunka - kitűzés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biztonsági intézkedések
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0022-06 Robbantás környezeti hatásai I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Robbantás hatásmechanizmusa, káros hatások kivédésének módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0023-06 Logisztikai és karbantartási tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Karbantartási terv összehangolása üzemeltetési utasítás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0027-06 Robbantáshoz kapcsolódó ellenőrzések
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Robbantás környezetének biztonsági ellenőrzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0028-06 Külszíni bányaipari technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rekultivációs feladatok bányaművelési terv alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0029-06 Mélyművelési bányaipari technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Bányabiztonság
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0030-06 Geológiai technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Laboratóriumi gyakorlat, mintaelemzés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

30

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Geológiai, geofizikai mérések, mintavételi eljárások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0031-06 Bányászati tevékenységek tervezése, irányítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Terepgyakorlat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Készletbecslés, készletszámítás bányatérkép alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0032-06 Bányaüzemeltetés, ellenőrzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Karbantartási, anyagfelhasználási terv készítése, munkaszervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 544 01 0010 54 01 azonosító számú, Geológiai technikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 40
8. vizsgarész: 40
31

Az 54 544 01 0010 54 02 azonosító számú, Külszíni bányaipari technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 20
9. vizsgarész: 20
Az 54 544 01 0010 54 03 azonosító számú, Mélyművelési bányaipari technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 20
9. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazásokhoz 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 Bányaipari
technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 544 01 0010 54 01 azonosító számú, Geológiai technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

085/1.0/0016-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi
oktatásokon és vizsgán
Tűzrendészeti előírásokat betart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
B típus Mentő készülékek, eszközök
C típus Biztonságtechnikai berendezések
C típus Munkavédelmi szabályok
B típus Egészség- és munkavédelem
C típus Tűzvédelmi szabályok
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyéni és kollektív védőfelszerelések, elsősegélynyújtó eszközök és készülékek használata
(fejvédő, egyéni gázmérő, védőszemüveg, speciális védőruha, világítóeszközök,
elsősegélyláda, rögzítők, hordágy, lélegeztető, élesztőkészülékek stb.)
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
33

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások
ismerete, betartása, alkalmazása
A munkavédelem általános ismerete, előírásai, szabályai
A bányászathoz kapcsolódó ismeretek, előírások, szabályok
Munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem fogalomköre, szabályozási rendszere, a
munkabalesetek és a foglakozási megbetegedések fogalma, bejelentésének,
kivizsgálásának és nyilvántartásának módja
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés (szakmaspecifikus)
követelményei, a munkahelyekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozó
előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életmentő készüléket (eszközt) használ
Munkavédelmi eszközöket szakszerűen használ, alkalmaz
Működteti a biztonsági berendezéseket
Használja és alkalmaztatja az egyéni és kollektív védőfelszerelést
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Megakadályozza a gép illetéktelen használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Mentési technológiák
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Vészhelyzetre kialakított rendszerek használata
B típus Kollektív védőeszközök használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A tűzoltás eszközeinek használata (poroltók, vízi fecskendők, homok)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Biztonságtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A saját és a környezetben dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása
Biztonsági előírások alkalmazása, a védőfelszerelések használata különböző technológiai
folyamatok végzése során
Tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségvédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életmentő készüléket (eszközt) használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elsősegélynyújtás
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányamentő eszközök használata
5. szint Életvédelmi eszközök használata
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok
megszüntetése, segélynyújtó szolgálat értesítése
Baleset során tanúsítandó magatartás, kötelezettség
Munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása (kiemelten a következő
sérülések esetén: égés, vágás, törés, áramütés stb.)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Káros környezeti hatások becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása
Bányászati, környezetvédelmi és koncessziós törvények áttekintő ismerete
A magyar bányászati, földtani, vízügyi és környezetvédelmi hatóságok, intézmények
ismerete
A megmunkálás során felhasznált alapanyagok, segédanyagok és hulladékok kezelésére,
tárolására vonatkozó előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi technológiák
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Környezettudatosan kezel(tet)i a veszélyes anyagokat, hulladékot, mentesít(tet)
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Káros környezeti hatások csökketése
Az elhasznált, cserélt segédanyagok, hulladékok szelektív gyűjtésére, szakszerű tárolására
vonatkozó előírások
Veszélyes hulladékok kezelésének előírásai
Légszennyezés csökkentésére vonatkozó előírások
A vízvédelem rendszere (a szennyvizek fő szennyezőanyagai és forrásai, hatásuk, a
szennyvíztisztítás fő mozzanatai)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Mérési eredményt értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mesterséges terepalakulatok
B típus Kitűzés
B típus Mérőműszerek
D típus Optikai- és mérőeszközök
C típus Természetes terepalakulatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műszerleolvasási gyakorlatok 20%
Adatrögzítés 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Grafikus adatrögzítés, értelmezés, olvasás 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai dokumentációk olvasása, felhasználása
Mérési adatok meghatározásának eszközei, módszerei; a mérési adatok feldolgozása
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78

Térképek, szelvények, diagramok, táblázatok értelmezése
Földtani, geofizikai leírások, jelentések felhasználása
A föld- és bányaméréstan alapfogalmai, alapismeretei, segédeszközei
A derékszögű koordináták kiszámításának módja a földrajzi (gömbi) koordinátákból
A régi és az új hossz-, terület- és szögmértékegységek, ezek egymásba való átszámítása,
az ívmérték és alkalmazása
A különböző léptékek, és ezek használata
A térképi háló szerkesztése, a felrakó eszközök és ezek használata
A térkép, a méretarány fogalma, és a méretarány megválasztása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstani gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optikai eszközt kezel
Mérési eredményt rögzít
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Műszereket leolvas
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
B típus Kitűzés
C típus Térfogat számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
5. szint Kitűző eszközök használata
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Terepi mérések, kitűzések, jegyzőkönyvezés 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodéziai mérőműszerek, eszközök használata, mérések végzése, jegyzőkönyvezés
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer értelmezése
Külszíni és föld alatti mérések megoldásai, végrehajtása
Az irányzással kapcsolatos tudnivalók
39

Függélyezők és a különböző libellák
A lencsékhez tartozó optikai fogalmak, a lencsék és a távcső képalkotása
A nóniusz, a leolvasó mikroszkópok, a koincidenciás leolvasók, ezek leolvasása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

085/4.0/0016-06
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085/4.3/0016-06
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085/4.5/0016-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati munkafolyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Felvonul a termelőberendezésekkel és/vagy munkaeszközökkel
Anyagot mozgat/mozgattat, áthalmoz/áthalmoztat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
B típus Hírközlő berendezések
B típus Hírközlő-, rádióeszközök alkalmazási szabályai
D típus Jelzőanyagok
B típus Jelzőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Kitűzési vázlat készítése technológia terv alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
A bányajárás során a bányában betartandó biztonsági szabályok
Az egyes felügyeleti személyek tennivalói, kötelességei
A különböző bányákban alkalmazott művelési módok, munkamódszerek, gépi
berendezések, biztonságtechnikai módszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Ellenőrzi az érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát
Rendszeresített és szükségjelzésrendszert alkalmaz
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Dokumentálási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Kitűző eszközök használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata (kis hatókörű adóvevő, telefon, fény- és kürtjelző
eszközök)
4. szint Tájékozódás
4. szint Bányászati tevékenységgel összefüggő jelképek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
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21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Érc- és ásványelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Feljegyzést készít
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Dokumentálási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.4/0016-06
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A tananyagelem megnevezése:
Bányakárok, rendkívüli események
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemzavart hárít el
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Biztosítja a helyszínt
Értesíti az illetékes szervet (felettest)
Elsősegélyt nyújt
Dokumentálja az eseménnyel kapcsolatos információkat, adatokat
Létrehozza, létrehozatja a legalacsonyabb szintű veszélyhelyzetet, helyzetfüggő
kárelhárítást végez(tet)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Menekülési terv
B típus Vészhelyzetre kialakított rendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Hagyományos bányász kéziszerszámok használata
1. szint Egyszerű sáncszerszámok használata
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Áldozatkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányaveszélyek felismerése, jellemzői, kialakulásának körülményei, megelőzésének
módjai, eszközei és a vonatkozó biztonsági előírások
Bányakár fogalma, létrejötte, megelőzésének illetve mérséklésének módjai, károk
felszámolása és a vonatkozó törvényi előírások
Menekülés és bányamentés körülményei, szabályai, szervezete, eszközei és módszerei

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.5/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
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Hírközlő eszközt használ
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Dokumentálja az eseménnyel kapcsolatos információkat, adatokat
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia-rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányanyitás, üzemeltetés és bányafelhagyás tervezési feladatai és bányajogi szabályozása
A munkafolyamatok ismerete
Alapinformációk tanulmányozása
Munkafolyamatok megtervezése, előkészítése
A műveleti sorrend meghatározása
Eszközök kiválasztása, feltételek megteremtése
Ellenőrzés, értékelés
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5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános géptan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános géptani mérések, ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok,
utasítások megértése
4. szint Idegen nyelvű termékkísérő blanketták, feliratok legfontosabb kifejezéseinek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
Technológiai próbák végzése 30%
Technológia-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag- és gyártásismeret
Gépelemek
Belső égésű motorok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépalkalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Feljegyzést készít
Megakadályozza a gép illetéktelen használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző bányagépek, gépi eszközök működtetése, kezelése, irányítása, vezérlése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagéptan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Hírközlő eszközt használ
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok,
utasítások megértése
47

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízgépek, hidraulika
Kompresszorok, pneumatika, szellőztetőgépek
A bányászatban alkalmazott különböző gépek, gépi berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányavillammosságtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a biztonsági berendezéseket
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromosságtani alapismeretek
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Biztonságtechnikai berendezések
B típus Jelzőberendezések
B típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok,
utasítások megértése
4. szint Bányászati tevékenységgel összefüggő jelképek
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia-rajz értelmezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamosgépek üzemtana
A bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Az irányítási rendszerek
A villamos berendezések biztonságtechnikája, a jelző- és hírközlő berendezések
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085/6.0/0016-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ábrázoló geometria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térelemek, a terepfelületek ábrázolási módjai
A síkmértani szerkesztések gyakorlati alkalmazási területei
A körérintők, érintőkörök szerkesztésének elvei
A kúpszeletek definíciói
A térelemek fogalma
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A térgeometriai axiómák
A mértani testek osztályozása, elemei
A vetítés fogalma, fajtái
Az egy- és kétképsíkos ábrázolás elve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőszámos ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Mesterséges terepalakulatok
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Természetes terepalakulatok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Terepvázlat, metszetrajz értelmezése 10%
Terepvázlat, metszetrajz készítése leírásból 30%
Terepvázlat, metszetrajz készítése mérési adok alapján 50%
Terepvázlat, metszetrajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérőszámos ábrázolás alapismeretei
A rajzeszközök kiválasztása, minőségük ellenőrzése, szakszerű használata
Méretaránnyal, léptékkel kapcsolatos ismeretek
Ponttal, egyenesekkel, síkokkal kapcsolatos feladatok
A terepfelület szintvonalas és axonometrikus ábrázolása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
C típus Térfogat számítása, becslése
C típus Természetes terepalakulatok
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Képsíkrendszerbeni ábrázolás ismeretei és a különböző térelemek, általános és speciális
helyzetű egyenesek, síkok, síklapú és forgástestek ábrázolása papír alapon és digitálisan
Általános ábrázolási, szerkesztési feladatok
Bányászathoz kötődő ábrázolási feladatok
A harmadik ( n-edik ) kép szerkesztésének szükségessége
A transzformáció fogalma, alkalmazási célja
A metszésvonal és a döféspont fogalma
A sík különleges egyeneseinek fajtái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
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Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános géptani mérések, ellenőrzések
D típus Elektromosságtani alapismeretek
C típus Biztonságtechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek, alkatrészek, kötések ábrázolása, méretezése papír alapon és digitálisan
Általános ábrázolási, szerkesztési feladatok
Az axonometrikus ábrázolás származtatása, fajtái
A perspektivikus ábrázolás egyszerű fajtái
A síkmetszés fogalma, származtatása
A áthatás fogalma, keletkezése
Az áthatások szerkesztésének elvei
A szeletelő módszer elve
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

085/7.0/0016-06

Fizikai ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

085/7.1/0016-06
085/7.2/0016-06
085/7.3/0016-06

6
6
10

0
0
0

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Statika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási feladatok megoldása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statikai és a szilárdságtani ismeretek
A tartók szerkezeti kialakítása
A nyomatéki tétel, a statika alaptörvényei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.2/0016-06
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azonosítója

elméleti
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A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a biztonsági berendezéseket
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Biztonságtechnikai berendezések
B típus Hírközlő berendezések
B típus Jelzőberendezések
D típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Irányítási rendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási feladatok megoldása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai alapismeretek
Az erők, erőrendszerek, az erőpár és az erők forgatónyomatéka
A vektorokkal kapcsolatos összegezési feladatok
A közös pontban metsződő és a párhuzamos hatásvonalú erőrendszer eredője és
egyensúlya, az egyszerű síkidomok súlypontja
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8. TANANYAGEGYSÉG

085/8.0/0016-06

Földtan

azonosítója

sza
sza
sza

085/8.1/0016-06
085/8.2/0016-06
085/8.3/0016-06

18
12
18

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványtan és kőzettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Üzemzavart hárít el
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dokumentálási ismeretek
D típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 10%
Anyagminták azonosítása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Geológiai szaktanterem
Anyagvizsgálati laboratórium
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Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geológiai alapfogalmak
A Föld felszínét alakító erők, az erők eredményeként létrejövő felszíni formák, a felszíni
formák változásai és a változások okai
Ásványtani, őslénytani és teleptani ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános földtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Műszereket leolvas
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dokumentálási ismeretek
D típus Káros környezeti hatások becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld mint égitest
A legfontosabb geológiai alapfogalmak
A mállás, szállítás, üledékképződés és felhalmozódás
A vulkáni működés mechanizmusa és következményei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi nyersanyagok településtana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Optikai eszközt kezel
Mérési eredményt rögzít
Mérési eredményt értékel
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
C típus Természetes terepalakulatok
C típus Térfogat számítása, becslése
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

085/9.0/0016-06

Gazdaságtan

azonosítója

szk
szk

085/9.1/0016-06
085/9.2/0016-06

27
0

0
0

0
7
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/9.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemgazdaság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Környezettudatosan kezel(tet)i a veszélyes anyagokat, hulladékot, mentesít(tet)
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
B típus Dokumentálási ismeretek
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Munkavédelmi szabályok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások működtetésével kapcsolatos vezetési és szervezési ismeretek legfontosabb
elméleti és gyakorlati kérdései
A bányászat szakmai sajátosságaiból fakadó speciális körülmények ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/9.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
B típus Dokumentálási ismeretek
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Munkavédelmi szabályok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Gazdaságossági számítások végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások gazdasági helyzetét meghatározó főbb tényezők és az alapvető piaci
mechanizmusok ismerete és elemzése
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10. TANANYAGEGYSÉG

085/1.0/0031-06

Bányászat

azonosítója

szk
szk
szk
szk

085/1.1/0031-06
085/1.2/0031-06
085/1.3/0031-06
085/1.4/0031-06

48
0
42
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati munkafolyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jogszabályok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
Bányászati szakszavak és azok jelentése
Legfontosabb kutatási eljárások, a kutatás során gyűjthető információk rendezési elvei, a
tervezésre, illetve bányanyitásra gyakorolt hatása
A bányászatban történetileg használt kézi és gépi szerszámok
A fejtések fontosabb paraméterei
Fejtési hálódiagram
Fejtési technológiai utasítás
Vágathajtási technológiai előírás
Szakmány készítése elővájási és fejtési munkahelyekre
A bányászat történeti fejlődése
A magyar bányászat műszaki, technikai eredményei
A bányászatban előforduló feladatok megoldásának menete, végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati tevékenységek irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítási feladatokat végez
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Kutatási területet helyreállíttat
Munkaszervezési feljegyzést készít
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Termelvény-előkészítés eljárásai
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 4020%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
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Komplex gépesítésű frontfejtéssel kapcsolatos feladatok megoldása
Kézi és gépi vágathajtás munkálatainak végzése, megtervezése, irányítása és ellenőrzése

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Érc- és ásványelőkészítés irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki, technikai ellenőrzéseket végez az alkalmazott eszközökön
Normaidőt, teljesítményt mér
Munkaszervezési feljegyzést készít
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
C típus Termelvény-előkészítés eljárásai
D típus Kémiai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 4020%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
Nedves osztályozás elve, a süllyedési végsebesség, az együttülepedés viszonya, a
flotáláshoz kötődő alapvető fizikai-kémiai ismeretek
A súlykihozatal, a fémkihozatal, a hatásfokozás
A tiszta ásvány fémtartalom-százaléka
Víztelenítő eljárások, berendezések
Az egyenlősítés és a darabosítás fogalma, a porleválasztók
Előkészítési görbék és az ezekhez szükséges számítások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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085/1.4/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatokat határoz meg, részfeladatot szab, előre nem látható problémákat old meg
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Óvja a védett természeti környezetet
Kutatási területet helyreállíttat
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágatkereszteződések, vágatelágazások biztosítása
Végtelenkötelű szállítás
Gumihevederes szállítás
Mozdonyszállítás
Fejtési technológiák
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11. TANANYAGEGYSÉG

085/2.0/0031-06

Méréstan

azonosítója

szk
szk

085/2.1/0031-06
085/2.2/0031-06

42
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaméréstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Térképet olvas
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Föld felszínének, felszíni formák kialakulása
E típus A Föld mint égitest
C típus Föld- és bányaméréstani alapfogalmak, segédeszközök
B típus Geológiai, geomorfológiai alapfogalmak, kőzettan
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Mérési jegyzőkönyv összeállítása 20%
Mérési jegyzőkönyv feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
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42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Területmeghatározás módjai és a planiméter használata
A bányatérképre vonatkozó általános irányelvek és az ÁBBSz vonatkozó előírásai
A különböző pontjelek és ezek helyszínrajzi, illetve térképi ábrázolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaméréstani gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Számítási feladatokat végez
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Mérési gyakorlat terepen 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teodolit szerkezete, teodolittípusok, az irányzás, az iránymérés és az irányérték fogalma
A kényszerközpontosítás, a külpontos távcsövű teodolittal való szögmérés, mértani,
trigonometriai és a fizikai magasságmérés
Szintezőműszerek típusai, lézeres szintezőműszer alkalmazása, aknamélység mérése
A koordináta-számítás alapjai, a koordináta-rendszerek, poligonok típusai, ezek mérési
munkái, számítása
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Derékszögű és a polár koordinátákkal való részletes felvétel és az adatok térképre való
felrakása
Irányadás lézerrel
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12. TANANYAGEGYSÉG

085/3.0/0031-06
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munkaszervezés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztika és szervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Normaidőt, teljesítményt mér
Számítási feladatokat végez
Munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez munkacsoportok között
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányanyitás, üzemeltetés és bányafelhagyás tervezési feladatai és bányajogi szabályozása
A munkafolyamatok meghatározása és egyeztetése a szóban és az írásban közölt adatok
szerint, valamint a munkafolyamat megvalósításának biztosítása
Információk begyűjtése
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A munkahely előkészítése a munkafeladatok figyelembevételével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafolyamat dokumentálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Normaidőt, teljesítményt mér
Számítási feladatokat végez
Munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez munkacsoportok között
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Munkaszervezési feljegyzést készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaeredmények ellenőrzése és kiértékelése
Munkanapló vezetése
Különböző nyilvántartási adatok rögzítése
Számszaki mérési eredmények grafikus ábrázolása, kiértékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Ellenőrzi a megszabott feladatok végzését és a munkaterületet
Ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
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Feladatokat határoz meg, részfeladatot szab, előre nem látható problémákat old meg
Műszaki, technikai ellenőrzéseket végez az alkalmazott eszközökön
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, eszközök műszaki, villamos, biztonságtechnikai előírásai, felülvizsgálatának
előírásai
A bányászati munkafolyamatok, azok kapcsolatrendszere, módjai, eszközei, gépei és a
munkavégzés szabályai
A jövesztés kézi, gépi és robbantásos módszerei
Irányítási, jelzési, biztonságtechnikai, vezérlési rendszerek, eszközök, berendezések,
eljárások
Munkaátvétel szabályai, a keresetszámítás módjai és menete
Szállításhoz szükséges adatok, a gépek és berendezések jellemző üzemtani adatai,
geometriai méretei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

085/4.0/0031-06

Geológiai mintavétel

szk

085/4.1/0031-06

48

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Geológiai mintavétel elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Kutatási területre felvonul
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Mintát vesz
Mintát analizál
Szelvényez
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földtani térkép olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Technológiai minták elemzése 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország földtani viszonyai
A hazai ásványkincs és előfordulási helyei
Az ásványi nyersanyagtermeléssel kapcsolatos geológiai feladatok
Ásványi nyersanyagkutatás és kitermelés
Ásványok
Kőzetek
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48

Ősmaradványok
Ásványi nyersanyagok, megjelenési feltételeik
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14. TANANYAGEGYSÉG

085/5.0/0031-06

Alkalmazott
földtudományok

azonosítója

szk
szk
szk

085/5.1/0031-06
085/5.2/0031-06
085/5.3/0031-06

60
88
0

0
0
0

0
0 184
36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi anyagok teleptana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kutatási területre felvonul
Szelvényez
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Földtani térkép olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Települési vázlat értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászatban alkalmazott geológiai szelvények és térképek értékelése
Szelvények és térképek szerkesztése
Vetők felvétele és ábrázolása
Vízmérések és hozamok kiszámítása
Telepdőlések megmérése, vágathomlok és frontfejtés szelvényezése és ábrázolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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azonosítója
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085/5.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki földtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kutatási területre felvonul
Óvja a védett természeti környezetet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati veszélyforrások geológiai összefüggései
A bányászat környezetkárosító hatása
A károkozás lehetséges mértékben való csökkentése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott geofizikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Tanterem
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geofizikai mérések előkésztése, végzése
Adatok rögzítése, rendszerezése, dokumentálása, értékelése
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15. TANANYAGEGYSÉG

085/6.0/0031-06

Térképszerkesztési
ismeretek

azonosítója

szk

085/6.1/0031-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképszerkesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Kutatási területre felvonul
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
C típus Mérőszámos ábrázolási és térképszerkesztési alapismeretek
B típus Térelemek, terepfelületek ábrázolási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Terepvázlat, terepszelvény készítése mérési adaok alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
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56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Régi és az új hossz-, terület- és szögmértékegységekkel való műveletek, ezek átszámítása
A méretarány és a lépték fogalma, megválasztása és használata
A vetítők és a libellák használata függőlegesek és vízszintesek előállítására
A használatos leolvasóberendezések irányértékei vízszintes és magassági körön
Távolságmérés szintes és lejtős terepen kézi acél mérőszalaggal
Lejtős terepen hosszmérés és hajlásszögmérés
Különböző típusú tahiméterek, különféle szintezési eljárások, szintezési adatok alapján
szintvonalas térképszerkesztés
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16. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

085/7.0/0031-06

Mérések, vizsgálatok

szk
szk

085/7.1/0031-06
085/7.2/0031-06

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Mintát vesz
Mintát analizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
D típus Kémiai alapfogalmak
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Anyagvizsgálati laboratóriumi alapmérések 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőzet- és ásványminták felismerése
Fizikai és kémiai tulajdonságok megállapítása
Laborálási feladatok végzése
Mintavétel és preparálás
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Eredmények rögzítése, rendszerezése, értékelése, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Környezeti hatásokat mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
Mérési adatok grafikus feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Természeti környezet
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodiméter típusú elektronikus tahiméterrel különböző mérések elvégzése
Szögprizmával végezhető műveletek: egyenesbeállás, derékszögkitűzés, talppontkeresés
Kompasz szerkezete, alkalmazásának feltételei
Szögmérés kompasszal, irány kitűzése, csapás és dőlés mérése
Egyszerű szögmérés, ismétlő szögmérés, iránymérés
Poligonmérések
Terepen különböző műszerek és eszközök segítségével egyenesek, szögfelezők, szögek és
körív kitűzése
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17. TANANYAGEGYSÉG

085/1.0/0030-06

Elméleti
földtudományi
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

085/1.1/0030-06
085/1.2/0030-06
085/1.3/0030-06
085/1.4/0030-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Földtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geológiai feltárást vezet
Mintavételi fúrást végeztet
Víztartalmat vizsgál
Geofizikai mérést végez
Geodéziai mérést végez
Mérési eredményeket szintetizál
Szilárdságtani mérést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Föld felszíne, felszíni formák kialakulása
C típus Ásványi, őslénytani alapismeretek
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Felszíni és felszín alatti vizek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 10%
Technológiai minták elemzése 10%
Anyagminták azonosítása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
104 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld mint égitest
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Magyarország tektonikai és rétegtani felépítése, fejlődéstörténete
Földtörténeti, rétegtani szempontból meghatározó ősmaradványcsoportok és
ősmaradványok rendszerezése, a földtörténeti korbeosztással korrelált törzsfejlődési
kapcsolataik, életkörülményeik és testfelépítésük ismerete
A Föld kialakulásának és történetének szakaszai, azok jellemző eseményei és
képződményei, a földtörténeti korok ismerete
Földtani tájegységek rétegtani felépítése, tektonikája
Földtörténeti korok ősföldrajza, rétegtana, tektonikája
Ásvány- és kőzetgenetika
Általános földtani ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásvány- és kőzetismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát preparál
Mintát vegyelemez
Víztartalmat vizsgál
Szilárdságtani mérést végez
Mérési eredményeket szintetizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fizikai alapfogalmak
D típus Kémiai alapfogalmak
C típus Szilárdságtani alapismeretek
C típus Ásványi, őslénytani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Anyagminták azonosítása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
104 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kristály fogalma, kristályrendszerek
A kőzetek csoportosítása
A magmás kőzetek keletkezése, összetétele, szerkezetük, szövetük
Az üledékes kőzetek keletkezése, összetétele, szerkezetük, szövetük
Szimmetriaelemek, kristályformák, kombinációk
A metamorf kőzetek keletkezése, összetétele, szerkezetük, szövetük
A kőzetek vizsgálata, meghatározásuk
Összenövés, ikresedés, alkat és termet, zárványok
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Rácstípusok
Optikai sajátosságok, mikroszkópiai vizsgálat
Poli-, izo- és pszeudomorfia, amorf állapot
Sűrűség, mechanika sajátosságok
Ásványosztályok (terméselemek, szulfidok, oxidok, szilikátok, foszfátok, szulfátok,
karbonátok, halogenidek) és ezek legfontosabb ásványai
Ásványtársulások (magmás, üledékes, metamorf)
Ásványgenetika (kristályosodás)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Őslénytan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát preparál
Geológiai feltárást vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ásványi, őslénytani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Anyagminták azonosítása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ásványtani, őslénytani és teleptani ismeretek
Az élet keletkezése
Testfelépítés, életjelenségek
Az evolúció, a faj fogalma
Élettájékok
A fosszília és a fosszilizálódás
Az ősállatok rendszerezése
Az ősnövények rendszerezése
Az egyes törzsek általános jellemzése, legfontosabb földtörténeti képviselőik
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.4/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Geofozikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geofizikai mérést végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Külszíni és föld alatti mérések
D típus Fizikai alapfogalmak
C típus A Föld felszíne, felszíni formák kialakulása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Mérési terv készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A geofizika alapismerete, vizsgálati módszerei
Gravitációs felszíni módszer
Mágneses felszíni módszer
Geoelektromos felszíni módszerek
Szeizmikus felszíni módszerek
Fúrási geofizikai módszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

085/2.0/0030-06

Alkalmazott
földtudományi
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

085/2.1/0030-06
085/2.2/0030-06
085/2.3/0030-06
085/2.4/0030-06
085/2.5/0030-06

60
48
48
0
0

0
0
0
0
0
0 360
0 119
0 85

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi nyersanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Víztartalmat vizsgál
Mérési eredményeket szintetizál
Geológiai feltárást vezet
Geofizikai mérést végez
Geodéziai mérést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Föld felszíne, felszíni formák kialakulása
C típus Felszíni és felszín alatti vizek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 10%
Metszetrajz értelmezése 10%
Metszetrajz készítése leírásból 10%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer
Geológiai alapfogalmak
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A Föld felszínét alakító erők, az erők eredményeként létrejövő felszíni formák, a felszíni
formák változásai és a változások okai
Ásványtani, őslénytani és teleptani ismeretek
Ásványi alkotó elemek felismerése, azonosítása
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki földtani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményeket szintetizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Föld felszíne, felszíni formák kialakulása
E típus A Föld mint égitest
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 10%
Metszetrajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőzetek, üledékek és talajok talajmechanikai vizsgálati lehetőségei
Tömegeloszlás a kőzetekben, szerkezeti, szöveti sajátosságok
Víztartalom és állapothatárok, permeabilitás
Szilárdsági tulajdonságok és vizsgálatok
Alapozások földtana, alapozási módok
Lejtőmozgások és megakadályozásuk
Út és vasút, víztározók építésének földtana
Alagutak, aknák építésének földtana
Bányanyitások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.3/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Földrajzi térképszerkesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai mérést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
87

C típus A Föld felszíne, felszíni formák kialakulása
D típus A Föld mint égitest
B típus Külszíni és föld alatti mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Terepfelmérési jegyzőkönyv értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodéziai módszerrel felvett adatok ábrázolása terepvázlatokon, bányatérképen
Mérőszámos ábrázolás alapjai
Térképek méretaránya, aránymértéke
Térelemek ábrázolása
Terepfelületek ábrázolása
Síkrétegek és a felszín metszésének megállapítása
Földtani szelvények
Szerkesztések földtani szelvényekben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.4/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag- és kőzetvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát preparál
Mintát vegyelemez
Szilárdságtani mérést végez
Víztartalmat vizsgál
Mérési eredményeket szintetizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fizikai alapfogalmak
D típus Kémiai alapfogalmak
C típus Szilárdságtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Technológiai minták elemzése 10%
Anyagminták azonosítása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Tárgyminták azonosítása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati laboratórium
Természeti környezet
Képzési idő:
119 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítés, preparálás, laboratóriumi vizsgálatok
Kémiai, fizikai, szilárdságtani anyagvizsgálatok lefolytatása
Anyagminták felismerése, azonosítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.5/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Geológiai mérési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárdságtani mérést végez
Geofizikai mérést végez
Geodéziai mérést végez
Mérési eredményeket szintetizál
Víztartalmat vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ásványi, őslénytani alapismeretek
D típus Fizikai alapfogalmak
D típus Kémiai alapfogalmak
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Szilárdságtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Anyagvizsgálati laboratórium
Képzési idő:
85 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodéziai mérőműszerek alkalmazása
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Szintezés, szelvényezés, terepadatok felvétele
Mérési jegyzőkönyvek összeállítása
Munkanormák mérése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

085/3.0/0030-06

Bányagéptan, fúrás

azonosítója

szk

085/3.1/0030-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Fúrástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintavételi fúrást végeztet
Geodéziai mérést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felszíni és felszín alatti vizek
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Szilárdságtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Bányagéptani szaktanterm
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fúrástechnikai eszközök alkalmazása, kiszolgálása, üzemeltetése
Fúrási munkák szervezése, irányítása
A fúrások előkészítése (földtani, geofizikai, műszaki)
Fúróberendezések és azok részei
A fúrás menete (fúróiszap, béléscsövezés, magfúrás)
Rétegmegnyitási módszerek
Termeltetési módszerek
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0

0

42

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

42

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

085/4.0/0030-06

Geológiai mintavétel
gyakorlata

szk

085/4.1/0030-06

0

0

24

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0030-06
A tananyagelem megnevezése:
Geológiai mintavétel gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geológiai feltárást vezet
Mintavételi fúrást végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Föld felszíne, felszíni formák kialakulása
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Szilárdságtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Mintavétel gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geológiai mintavétel módszerei
Geológiai mintavétel gyakorlati megvalósítása
Geológiai minták kezelése, értékelése
Mintavételi fúrási feladatok előkészítése, fúróeszkök alkalmazása, fúrási minták kezelése
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Az 54 544 01 0010 54 02 azonosító számú, Külszíni bányaipari technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

085/1.0/0016-06

Biztonságtechnikai
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

085/1.1/0016-06
085/1.2/0016-06
085/1.3/0016-06

4
0
4

0
0
0

0
4
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi
oktatásokon és vizsgán
Tűzrendészeti előírásokat betart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
B típus Mentő készülékek, eszközök
C típus Biztonságtechnikai berendezések
C típus Munkavédelmi szabályok
B típus Egészség- és munkavédelem
C típus Tűzvédelmi szabályok
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyéni és kollektív védőfelszerelések, elsősegélynyújtó eszközök és készülékek használata
(fejvédő, egyéni gázmérő, védőszemüveg, speciális védőruha, világítóeszközök,
elsősegélyláda, rögzítők, hordágy, lélegeztető, élesztőkészülékek stb.)
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások
ismerete, betartása, alkalmazása
A munkavédelem általános ismerete, előírásai, szabályai
A bányászathoz kapcsolódó ismeretek, előírások, szabályok
Munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem fogalomköre, szabályozási rendszere, a
munkabalesetek és a foglakozási megbetegedések fogalma, bejelentésének, kivizsgálásának
és nyilvántartásának módja
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés (szakmaspecifikus)
követelményei, a munkahelyekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozó
előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életmentő készüléket (eszközt) használ
Munkavédelmi eszközöket szakszerűen használ, alkalmaz
Működteti a biztonsági berendezéseket
Használja és alkalmaztatja az egyéni és kollektív védőfelszerelést
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Megakadályozza a gép illetéktelen használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Mentési technológiák
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Vészhelyzetre kialakított rendszerek használata
B típus Kollektív védőeszközök használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A tűzoltás eszközeinek használata (poroltók, vízi fecskendők, homok)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Biztonságtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A saját és a környezetben dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása
Biztonsági előírások alkalmazása, a védőfelszerelések használata különböző technológiai
folyamatok végzése során
Tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségvédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életmentő készüléket (eszközt) használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elsősegélynyújtás
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányamentő eszközök használata
5. szint Életvédelmi eszközök használata
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok
megszüntetése, segélynyújtó szolgálat értesítése
Baleset során tanúsítandó magatartás, kötelezettség
Munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása (kiemelten a következő
sérülések esetén: égés, vágás, törés, áramütés stb.)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Káros környezeti hatások becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása
Bányászati, környezetvédelmi és koncessziós törvények áttekintő ismerete
A magyar bányászati, földtani, vízügyi és környezetvédelmi hatóságok, intézmények
ismerete
A megmunkálás során felhasznált alapanyagok, segédanyagok és hulladékok kezelésére,
tárolására vonatkozó előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
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Környezetvédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Környezettudatosan kezel(tet)i a veszélyes anyagokat, hulladékot, mentesít(tet)
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Káros környezeti hatások csökketése
Az elhasznált, cserélt segédanyagok, hulladékok szelektív gyűjtésére, szakszerű tárolására
vonatkozó előírások
Veszélyes hulladékok kezelésének előírásai
Légszennyezés csökkentésére vonatkozó előírások
A vízvédelem rendszere (a szennyvizek fő szennyezőanyagai és forrásai, hatásuk, a
szennyvíztisztítás fő mozzanatai)
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23. TANANYAGEGYSÉG

085/3.0/0016-06

Föld- és
bányaméréstan

azonosítója

sza
sza

085/3.1/0016-06
085/3.2/0016-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Mérési eredményt értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mesterséges terepalakulatok
B típus Kitűzés
B típus Mérőműszerek
D típus Optikai- és mérőeszközök
C típus Természetes terepalakulatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műszerleolvasási gyakorlatok 20%
Adatrögzítés 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Grafikus adatrögzítés, értelmezés, olvasás 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai dokumentációk olvasása, felhasználása
Mérési adatok meghatározásának eszközei, módszerei; a mérési adatok feldolgozása
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Térképek, szelvények, diagramok, táblázatok értelmezése
Földtani, geofizikai leírások, jelentések felhasználása
A föld- és bányaméréstan alapfogalmai, alapismeretei, segédeszközei
A derékszögű koordináták kiszámításának módja a földrajzi (gömbi) koordinátákból
A régi és az új hossz-, terület- és szögmértékegységek, ezek egymásba való átszámítása,
az ívmérték és alkalmazása
A különböző léptékek, és ezek használata
A térképi háló szerkesztése, a felrakó eszközök és ezek használata
A térkép, a méretarány fogalma, és a méretarány megválasztása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstani gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optikai eszközt kezel
Mérési eredményt rögzít
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Műszereket leolvas
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
B típus Kitűzés
C típus Térfogat számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
5. szint Kitűző eszközök használata
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Terepi mérések, kitűzések, jegyzőkönyvezés 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodéziai mérőműszerek, eszközök használata, mérések végzése, jegyzőkönyvezés
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer értelmezése
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Külszíni és föld alatti mérések megoldásai, végrehajtása
Az irányzással kapcsolatos tudnivalók
Függélyezők és a különböző libellák
A lencsékhez tartozó optikai fogalmak, a lencsék és a távcső képalkotása
A nóniusz, a leolvasó mikroszkópok, a koincidenciás leolvasók, ezek leolvasása
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24. TANANYAGEGYSÉG

085/4.0/0016-06

Bányaműveléstan

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

085/4.1/0016-06
085/4.2/0016-06
085/4.3/0016-06
085/4.4/0016-06
085/4.5/0016-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati munkafolyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Felvonul a termelőberendezésekkel és/vagy munkaeszközökkel
Anyagot mozgat/mozgattat, áthalmoz/áthalmoztat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
B típus Hírközlő berendezések
B típus Hírközlő-, rádióeszközök alkalmazási szabályai
D típus Jelzőanyagok
B típus Jelzőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Kitűzési vázlat készítése technológia terv alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
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Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
A bányajárás során a bányában betartandó biztonsági szabályok
Az egyes felügyeleti személyek tennivalói, kötelességei
A különböző bányákban alkalmazott művelési módok, munkamódszerek, gépi
berendezések, biztonságtechnikai módszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Ellenőrzi az érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát
Rendszeresített és szükségjelzésrendszert alkalmaz
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Dokumentálási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Kitűző eszközök használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata (kis hatókörű adóvevő, telefon, fény- és kürtjelző
eszközök)
4. szint Tájékozódás
4. szint Bányászati tevékenységgel összefüggő jelképek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
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Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Érc- és ásványelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Feljegyzést készít
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Dokumentálási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányakárok, rendkívüli események
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemzavart hárít el
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Biztosítja a helyszínt
Értesíti az illetékes szervet (felettest)
Elsősegélyt nyújt
Dokumentálja az eseménnyel kapcsolatos információkat, adatokat
Létrehozza, létrehozatja a legalacsonyabb szintű veszélyhelyzetet, helyzetfüggő
kárelhárítást végez(tet)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Menekülési terv
B típus Vészhelyzetre kialakított rendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Hagyományos bányász kéziszerszámok használata
1. szint Egyszerű sáncszerszámok használata
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Áldozatkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányaveszélyek felismerése, jellemzői, kialakulásának körülményei, megelőzésének
módjai, eszközei és a vonatkozó biztonsági előírások
Bányakár fogalma, létrejötte, megelőzésének illetve mérséklésének módjai, károk
felszámolása és a vonatkozó törvényi előírások
Menekülés és bányamentés körülményei, szabályai, szervezete, eszközei és módszerei

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.5/0016-06
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A tananyagelem megnevezése:
Üzemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Hírközlő eszközt használ
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Dokumentálja az eseménnyel kapcsolatos információkat, adatokat
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia-rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányanyitás, üzemeltetés és bányafelhagyás tervezési feladatai és bányajogi szabályozása
A munkafolyamatok ismerete
Alapinformációk tanulmányozása
Munkafolyamatok megtervezése, előkészítése
A műveleti sorrend meghatározása
Eszközök kiválasztása, feltételek megteremtése
Ellenőrzés, értékelés
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25. TANANYAGEGYSÉG

085/5.0/0016-06

Géptan

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános géptan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános géptani mérések, ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok, utasítások
megértése
4. szint Idegen nyelvű termékkísérő blanketták, feliratok legfontosabb kifejezéseinek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
Technológiai próbák végzése 30%
Technológia-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag- és gyártásismeret
Gépelemek
Belső égésű motorok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépalkalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Feljegyzést készít
Megakadályozza a gép illetéktelen használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző bányagépek, gépi eszközök működtetése, kezelése, irányítása, vezérlése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagéptan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Hírközlő eszközt használ
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok, utasítások
megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízgépek, hidraulika
Kompresszorok, pneumatika, szellőztetőgépek
A bányászatban alkalmazott különböző gépek, gépi berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányavillammosságtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a biztonsági berendezéseket
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromosságtani alapismeretek
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Biztonságtechnikai berendezések
B típus Jelzőberendezések
B típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok, utasítások
megértése
4. szint Bányászati tevékenységgel összefüggő jelképek
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
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Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia-rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamosgépek üzemtana
A bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Az irányítási rendszerek
A villamos berendezések biztonságtechnikája, a jelző- és hírközlő berendezések

109

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG

085/6.0/0016-06

Ábrázolás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

085/6.1/0016-06
085/6.2/0016-06
085/6.3/0016-06
085/6.4/0016-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ábrázoló geometria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A térelemek, a terepfelületek ábrázolási módjai
A síkmértani szerkesztések gyakorlati alkalmazási területei
A körérintők, érintőkörök szerkesztésének elvei
A kúpszeletek definíciói
A térelemek fogalma
A térgeometriai axiómák
A mértani testek osztályozása, elemei
A vetítés fogalma, fajtái
Az egy- és kétképsíkos ábrázolás elve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőszámos ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Mesterséges terepalakulatok
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Természetes terepalakulatok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Terepvázlat, metszetrajz értelmezése 10%
Terepvázlat, metszetrajz készítése leírásból 30%
Terepvázlat, metszetrajz készítése mérési adok alapján 50%
Terepvázlat, metszetrajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérőszámos ábrázolás alapismeretei
A rajzeszközök kiválasztása, minőségük ellenőrzése, szakszerű használata
Méretaránnyal, léptékkel kapcsolatos ismeretek
Ponttal, egyenesekkel, síkokkal kapcsolatos feladatok
A terepfelület szintvonalas és axonometrikus ábrázolása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
C típus Térfogat számítása, becslése
C típus Természetes terepalakulatok
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Képsíkrendszerbeni ábrázolás ismeretei és a különböző térelemek, általános és speciális
helyzetű egyenesek, síkok, síklapú és forgástestek ábrázolása papír alapon és digitálisan
Általános ábrázolási, szerkesztési feladatok
Bányászathoz kötődő ábrázolási feladatok
A harmadik ( n-edik ) kép szerkesztésének szükségessége
A transzformáció fogalma, alkalmazási célja
A metszésvonal és a döféspont fogalma
A sík különleges egyeneseinek fajtái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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085/6.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános géptani mérések, ellenőrzések
D típus Elektromosságtani alapismeretek
C típus Biztonságtechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

113

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek, alkatrészek, kötések ábrázolása, méretezése papír alapon és digitálisan
Általános ábrázolási, szerkesztési feladatok
Az axonometrikus ábrázolás származtatása, fajtái
A perspektivikus ábrázolás egyszerű fajtái
A síkmetszés fogalma, származtatása
A áthatás fogalma, keletkezése
Az áthatások szerkesztésének elvei
A szeletelő módszer elve
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27. TANANYAGEGYSÉG

085/7.0/0016-06

Fizikai ismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Statika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási feladatok megoldása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statikai és a szilárdságtani ismeretek
A tartók szerkezeti kialakítása
A nyomatéki tétel, a statika alaptörvényei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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085/7.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a biztonsági berendezéseket
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Biztonságtechnikai berendezések
B típus Hírközlő berendezések
B típus Jelzőberendezések
D típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Irányítási rendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Üzemzavart hárít el
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Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási feladatok megoldása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai alapismeretek
Az erők, erőrendszerek, az erőpár és az erők forgatónyomatéka
A vektorokkal kapcsolatos összegezési feladatok
A közös pontban metsződő és a párhuzamos hatásvonalú erőrendszer eredője és
egyensúlya, az egyszerű síkidomok súlypontja
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

085/8.0/0016-06

Földtan

azonosítója

sza
sza
sza

085/8.1/0016-06
085/8.2/0016-06
085/8.3/0016-06

9
6
9

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványtan és kőzettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Üzemzavart hárít el
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dokumentálási ismeretek
D típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 10%
Anyagminták azonosítása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Geológiai szaktanterem
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Anyagvizsgálati laboratórium
Képzési idő:
9 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geológiai alapfogalmak
A Föld felszínét alakító erők, az erők eredményeként létrejövő felszíni formák, a felszíni
formák változásai és a változások okai
Ásványtani, őslénytani és teleptani ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános földtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Műszereket leolvas
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dokumentálási ismeretek
D típus Káros környezeti hatások becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld mint égitest
A legfontosabb geológiai alapfogalmak
A mállás, szállítás, üledékképződés és felhalmozódás
A vulkáni működés mechanizmusa és következményei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi nyersanyagok településtana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Optikai eszközt kezel
Mérési eredményt rögzít
Mérési eredményt értékel
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
C típus Természetes terepalakulatok
C típus Térfogat számítása, becslése
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

085/9.0/0016-06

Gazdaságtan

azonosítója

sza
sza

085/9.1/0016-06
085/9.2/0016-06

10
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0
0

0
4

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/9.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemgazdaság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Környezettudatosan kezel(tet)i a veszélyes anyagokat, hulladékot, mentesít(tet)
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított mennyiséget
és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
B típus Dokumentálási ismeretek
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Munkavédelmi szabályok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
121

Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások működtetésével kapcsolatos vezetési és szervezési ismeretek legfontosabb
elméleti és gyakorlati kérdései
A bányászat szakmai sajátosságaiból fakadó speciális körülmények ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/9.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
B típus Dokumentálási ismeretek
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Munkavédelmi szabályok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Gazdaságossági számítások végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások gazdasági helyzetét meghatározó főbb tényezők és az alapvető piaci
mechanizmusok ismerete és elemzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

085/1.0/0022-06

Biztonságtechnika
robbantási
környezetben

azonosítója

sza
sza
sza

085/1.1/0022-06
085/1.2/0022-06
085/1.3/0022-06
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0
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0
0
0

0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
A típus Bányabiztonsági szabályok
B típus Robbanóanyagok helyszíni keverése
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
B típus Robbantóanyag tárolás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbantások alkalmával betartandó munkavédelmi szabályok
A raktározással, robbantóanyag kezelésvel összefüggő munkavédelem
Robbanóanyagok keverése során betartandó munkavédelmi szabályok
A tűz- és robbanásveszélyes anyagok osztályba sorolása, jelzése, tárolásukra, használatukra
vonatkozó előírások
A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások
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A munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi technológiák robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
A típus Bányabiztonsági szabályok
B típus Robbanóanyagok helyszíni keverése
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Biztonságtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbantás káros környezeti hatásaival összefüggő, testi épséget, az egészség védelmét
szolgáló gyakorlati megoldások, a védőeszközök szakszerű alkalmazása, használata
A gépek kezelésével kapcsolatos általános személyi követelmények
A gépek kezelésére vonatkozó általános magatartási követelmények alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a robbantás környezetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányabiztonsági szabályok
A típus Bányaművelési szabályok
B típus Batározás előkészítése
B típus Fúrólyukas robbantás előkészítése
B típus Nem elektromos robbantás
B típus Robbanóanyagok gépi töltése
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B típus Üzemi robbanóanyag szállítás
B típus Villamos robbantás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkabaleset bejelentésével kapcsolatos feladatok, érvényes jogszabályok
Szabványok, munkahelyre, illetve munkafolyamatra vonatkozó szabályzatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

085/2.0/0022-06

Környezetvédelem
robbantási
környezetben

jellege

azonosítója

sza

085/2.1/0022-06

25

0

0

sza

085/2.2/0022-06

0

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi szabályok robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a robbantás környezetét
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a szeizmikus hatás csökkentéséről
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
C típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Szeizmikus jelenségek
C típus Repeszhatás elleni védekezés
D típus Léglökés jelensége
D típus Hőhatás
B típus Nagykamrás robbantás káros környezeti hatásai
D típus Repeszfogó anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A robbantás keltette káros környezeti hatások elleni védekezés, megelőzés szabályai
Az anyagok, eszközök tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi technológiák robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározási feladatokat lát el, kezeli a nem veszélyes hulladékot
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a szeizmikus hatás csökkentéséről
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
C típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
C típus Káros repeszhatás elleni védekezés
C típus Léglökés hatása elleni védekezés
D típus Hőhatás elleni védekezés
D típus Hangelnyelő és reflexiós anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A természetes és épített környezet védelmét szolgáló műszaki megoldások, eljárások,
foganatosítandó rendszabályok gyakorlati megvalósítása
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32. TANANYAGEGYSÉG

085/3.0/0022-06

Üzemtan robbantási
környezetben

azonosítója

sza
sza

085/3.1/0022-06
085/3.2/0022-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantások környezeti hatásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a szeizmikus hatás csökkentéséről
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
C típus Szeizmikus jelenségek
D típus Hőhatás
D típus Léglökés jelensége
C típus Repeszhatás elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbantások során keletkező környezeti terhelések
A környezeti terhelések csökkentésének megoldásai
Környezeti terhelések hatásmechanizmusa
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai biztosítás robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Raktározási feladatokat lát el, kezeli a nem veszélyes hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
A típus Bányabiztonsági szabályok
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
B típus Üzemi robbanóanyag szállítás
B típus Robbantóanyag tárolás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati tevkenység végzéséhez szükséges anyagi, eszközbeli, energetikai, munkaerő
és más feltételek komplex biztosítása
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33. TANANYAGEGYSÉG

085/1.0/0023-06

Üzemi folyamatok

azonosítója

sza
sza
sza

085/1.1/0023-06
085/1.2/0023-06
085/1.3/0023-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat jelöl ki
Biztosítási anyagot rendel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyag-, eszközszükségleti számítások
C típus Szállítási ismeretek
B típus Súlyadatok mérése, becslése
B típus Térfogatszámítások, becslések
B típus Térfogatok mérése, becslése
B típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati tevékenység végzéséhez szükséges anyagi, eszközbeli, energetikai, munkaerő
és más feltételek komplex biztosítása
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A bányában alkalmazott szakaszos és folyamatos szállítóberendezések szerkezete,
felépítése, alkalmazási körülményei, biztonsági előírásai
A bányabeli közlekedés és szállítás szabályai
A feltárás célja, fogalma, módjai és elvei, a kitermelést befolyásoló társadalmi, gazdasági
és természeti tényezők
A biztosítási anyagigény meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rakodási szabályok
B típus Súlyadatok mérése, becslése
B típus Térfogatszámítások, becslések
B típus Térfogatok mérése, becslése
B típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati tevékenységek és munkafolyamatok ismeretében a gazdaságos és termelékeny
munkavégzés feltételeinek biztosítása és tervezése
A bányaüzem főbb jellemzői (aknamező, bányamező alakja, nagysága, termelési kapacitás)
és meghatározásának szempontjai
Letakarító (termelő, hányóképző) géplánc munkája
A gépesített frontfejtések átszerelésének feladatai, eljárásai, szervezési módjai és
nehézségei
A bányamező szállítási rendszerének összehangolása, a megfelelő szállítóberendezések
megválasztása, a szállítási feladatok zökkenőmentes szervezése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemi folyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat jelöl ki
Minősíti és nyilvántartja a termékkészletet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fontosabb kőzetek
B típus Kőzetalkotó ásványok
C típus Rakodási szabályok
C típus Szállítási ismeretek
C típus Törőberendezések
B típus Vezérlő-, irányító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemszerű bányászati tevékenység közvetlen operatív irányítása
Vezetési, munkaerő-gazdálkodási ismeretek
Az egyedi és gépi biztosítású frontfejtések üzemviteli sajátosságai, a leggyakoribb
üzemzavarok és azok elkerülésének módja, a kezelési technikák és a vezetői, irányítási
feladatok
A folyamatos termelő tevékenység anyagi, energetikai, munkaerőbeli, anyagmozgatási,
kiszolgálási feltételeinek összehangolt, tervszerű biztosítását magába foglaló ismeretek
A bányabiztosítás anyagai, jellemzői, alkalmazásának körülményei
Az egyedi és gépi fejtésbiztosító szerkezetek
A bányamező szállítási rendszere, a megfelelő szállítóberendezések, a szállítási feladatok
Párhuzam a külfejtéses és mélyműveléses bányaüzem munkafolyamatai, jellemzői,
szabályai, eljárásai között
Az egyes berendezések szállítási teljesítménye
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34. TANANYAGEGYSÉG

085/2.0/0023-06

Bányagéptan

azonosítója

sza
sza
sza
sza

085/2.1/0023-06
085/2.2/0023-06
085/2.3/0023-06
085/2.4/0023-06

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Javítóanyagok
D típus Karbantartó anyagok
C típus Rakodási szabályok
C típus Szállítási ismeretek
B típus Vezérlő-, irányító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Ki scsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelő tevékenység leggazdaságosabb megvalósulását célzó munkaerő,
munkaeszközök koordinálása
A különböző szállítóberendezések beépítése, javítása, szerelése, irányítása, a helyes
működés ellenőrzése
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A gépesített frontfejtések átszerelésének feladatai, eljárásai, szervezési módjai és
nehézségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat jelöl ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános és bányagéptani anyag- és gyártásismeret
B típus Bányagéptan
C típus Bányászatban alkalmazott különböző gépek, gépi berendezések
D típus Kompresszorok, pneumatika, szellőztetőgépek
C típus Osztályozó berendezések
E típus Statika és szilárdságtan
C típus Törőberendezések
D típus Vízgépek, hidraulika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Tangéppark
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányaszellőztetés célja, szabályai, a levegő terelésének módjai és eszközei, a levegő
összetételére és légsebességre vonatkozó biztonsági előírások
Az aknaszállító berendezések, a kasos és a szkipszállítás, kasfelfüggesztő szerkezetek,
kasfogó készülékek, kötéldobok, koepe-tárcsák, kötéltárcsák
Mérő és regisztráló készülékek, mélységmutatók, fékberendezések, menetszabályozó
készülékek, aknajelző berendezések
A mozdonyszállítás, bányamozdonyok és csillék típusai
Adhéziós vonóerő és szállítási teljesítmény számítása
A kötélszállítás különböző módjai, kötelek, kötéltárcsák és görgők, kapcsolószerkezetek,
csillefogók, vitlák, fékek, fékművek, az Ohne-Sorge-hajtómű, a végállomás megoldása
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A láncos vonszolók típusai, kiválasztásuk az adott körülményekhez, a szállítási teljesítmény
A gumihevederes szállítóberendezés szerkezete, alkalmazási körülményei, a szalagon
történő személyszállítás előírásai
A fúvó és a röpítő tömedékelőgépek, a gépek működése, az iszaptömedékelés gépi
berendezései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.3/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Belső égésű motorok
D típus Hidraulika-rendszerek
D típus Gépelemek
D típus Szilárdságtani alapismeretek
C típus Üzem- és kenőanyagok
D típus Villamosságtan
D típus Villanymotorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Otto- és dízelmotorok működési elve, üzemeltetésük fontosabb szempontjai
A használatos szakirodalmak, szabványok, szakmai előírások, katalógusok, műszaki
segédletek használata, a rajzos ábrák értelmezése
Az iparágban használt legfontosabb alap- és segédanyagok fajtái, azok tulajdonságai,
előállításuk módja, feldolgozás során fellépő igénybevételek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.4/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítás, karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lakatosipari ismeretek
D típus Nyilvántartási szabályok
C típus Üzem- és kenőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangéppark
Géptani szaktanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott gépberendezések, munkagépek, gépláncok, tervszerű megelőző karbantartása,
meghibásodások elhárítása, keletkezett hibák, üzemzavarok felismerése, elhárítása
Fejtő- és fúrókalapácsok, fúrógépek típusai, szerkezete, vezérlésük, alkalmazási területük
Fúróállványok, fúrókocsik
A vágathajtó gépek hazai bányászatban előforduló típusai, a maróhengeres fejtőgépek és a
széngyaluk, a vágathajtó és a fejtőgépek alkalmazási feltételei, kiválasztásukat
meghatározó tényezők
A vágatokban, a fejtésekben, az aknamélyítésnél alkalmazott rakodógépek típusai, a
kiválasztásukat meghatározó tényezők, főbb jellemzőik, működésük
Az önjáró biztosító szerkezettel és a szállítóberendezéssel történő együttdolgozás
lehetőségei
A különböző szállítóberendezések beépítése, javítása, szerelése, irányítása, a helyes
működés ellenőrzése

136

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatadatok mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat jelöl ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Súlyadatok mérése, becslése
B típus Térfogatszámítások, becslések
B típus Térfogatok mérése, becslése
B típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az iparágban használatos anyagvizsgálati eljárások
A vágatszelvények alakjának és méretének meghatározása
A bányalevegő sebességének, gáztartalmának, pára- és portartalmának mérése
A depresszió meghatározása, és a mérésére szolgáló műszerek kezelése, a szellőztetéssel
összefüggő mérések
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A megengedett gázkoncentrációjú bányatérségek levegőszükségletének meghatározása
A szállítóberendezések szállítási teljesítményének meghatározása
Legáltalánosabb vízhozammérési módszerek
A levegő összetételétnek mérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségmérés, minőségmeghatározás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemi tevékenységgel, a termeléssel összefüggő, azt befolyásoló, illetve nyilvántartó
adatok gyűjtése, rögzítése, nyilvántartása, elemzése, értékelése
A mérési adatok rendszerezése, feldolgozása, nyilvántartása hagyományos és elektronikus
úton
Anyagvizsgálatok összesítése, dokumentálása
Értékelés
Szelvények, térképek, diagramok, táblázatok szerkesztése
Fúrási dokumentációk összeállítása
Összefoglaló zárójelentések készítése, kutatási tervek összeállítása
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azonosítója

085/1.0/0027-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási technológiák tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a robbantóanyag szállítással kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket
Kijelöli a veszélyzóna határait
Dokumentálja a robbantóanyag átvételét és felhasználását
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alkalmazott gépi berendezések
D típus Batározás technológiája
C típus Elektromos robbantóhálózatok
B típus Robbantógépek
C típus Statikai alapismeretek
D típus Robbantókamrák kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai lánc rajz olvasása, értelmezése
5. szint Robbantóhálózati rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tervezési feladat végzése 30%
Szabályzatértelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbantóanyagok felhasználásával végzett különböző bányászati tevékenységek tervezése
Robbantási technológiai előírás összeállítása
A robbantás célja, elmélete
Ipari robbanóanyagok és robbantószerek fajtái, csoportosítása, felhasználási körülményei
és szabályai
A bányászatban alkalmazott robbanóanyagok fajtái, csomagolása, színjelzései, az
alkalmazott gyutacstípusok és robbantógépek
Földalatti és külszíni robbantási módszerek
A robbanóanyagok beszerzése, külszíni és bányabeli szállítása, földalatti és munkahelyi
tárolásának menete, előírásai és veszélyei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási technológiák alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a robbantóanyag átvételét és felhasználását
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Meghatározza a robbantóanyag szállítással kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket
Kijelöli a veszélyzóna határait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alkalmazott gépi berendezések
B típus Elektromos mérőeszközök
C típus Elektromosságtani alapismeretek
C típus Robbanáselméleti alapfogalmak
B típus Robbantógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Robbantóanyagok megkülönböztető jelzései
5. szint Robbantógépek használata
5. szint Robbantóhálózati rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Szabályzatértelmezés 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
33 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Robbantási technológiai előírásban megfogalmazott eljárások, műszaki megoldások
gyakorlati kivitelezése
Robbantási tevékenység előkészítésének, végzésének ellenőrzése
Vágathajtási és fejtési munkahelyen fúrólyuk telepítése különböző kőzetek esetén
A robbantás előkészületei, végrehajtása és utólagos teendői
A robbantóhálózat kialakításának szabályai, szükséges ellenőrző mérések
Robbantóanyagokkal kapcsolatos nyilvántartások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási tevékenység irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Meghatározza a robbantóanyag szállítással kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket
Kijelöli a veszélyzóna határait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
C típus Robbanáselméleti alapfogalmak
B típus Robbantóanyag szállítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tervezési feladat végzése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati tevékenységgel összefüggő robbantási tevékenységek, munkafolyamatok,
részfeladatok közvetlen irányítása
Anyagmozgatás, ideiglenes tárolás, készletezés, vételezés
Robbantási feladatok, töltés, fojtás, hálózatépítés részfeladatainak vezetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.4/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási tevékenység ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
141

Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Ellenőrzi a gyutacsok felhasználhatóságát
Robbantóhálózatot ellenőriz és mér
Ellenőrzi a robbantógépet
Ellenőrzi a töltési űrt és azok számát
Ellenőrzi a technológia előkészítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi szabályok
B típus Biztonságvédelem szabályai
C típus Elektromos ellenállás mérése
D típus Elektromos jellemzők mérése
B típus Robbantóanyag szállítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Speciális mérőműszerek használata
5. szint Termékkísérő blanketták, feliratok, legfontosabb kifejezéseinek megértése
5. szint Robbantóhálózati rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tervezési feladat végzése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbantási tevékenységgel összefüggő előírások, szabályok betartásának,
megvalósulásának közvetlen ellenőrzése
Ellenőrző műszerek, mérési eljárások
Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat ismerete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközök alkalmazását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi szabályok
C típus Káros hőhatással szembeni védekezés
C típus Alkalmazott gépi berendezések
C típus Zajszennyezés elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5. szint Termékkísérő blanketták, feliratok, legfontosabb kifejezéseinek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Munkavédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi szervezetre káros és veszélyes, a robbantóanyagok kezelésével, alkalmazásával
és a robbantással összefüggő hatások elleni gyakorlati védekezés módszereinek és
eszközeinek gyakorlati megvalósítása és használata
Alkalmazott munkavédelmi eszközök, porvédők, fejvédők, fülvédők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0027-06
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A tananyagelem megnevezése:
Robbantási munkák biztonsági szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztonságvédelem szabályai
D típus Robbantókamrák kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Termékkísérő blanketták, feliratok, legfontosabb kifejezéseinek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szabályzatértelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbantási tevékenységet, a robbantóanyag-raktározás és -szállítás szabályait
megfogalmazó aktuális szabálygyűjtemény ismerete
Robbantóanyagok hatása a munkavégzőkre
A robbantás hatása a környezetre
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085/1.0/0031-06

Bányászat
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati munkafolyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jogszabályok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
Bányászati szakszavak és azok jelentése
Legfontosabb kutatási eljárások, a kutatás során gyűjthető információk rendezési elvei, a
tervezésre, illetve bányanyitásra gyakorolt hatása
A bányászatban történetileg használt kézi és gépi szerszámok
A fejtések fontosabb paraméterei
Fejtési hálódiagram
Fejtési technológiai utasítás
Vágathajtási technológiai előírás
Szakmány készítése elővájási és fejtési munkahelyekre
A bányászat történeti fejlődése
A magyar bányászat műszaki, technikai eredményei
A bányászatban előforduló feladatok megoldásának menete, végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati tevékenységek irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítási feladatokat végez
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Kutatási területet helyreállíttat
Munkaszervezési feljegyzést készít
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Termelvény-előkészítés eljárásai
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 4020%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
Komplex gépesítésű frontfejtéssel kapcsolatos feladatok megoldása
Kézi és gépi vágathajtás munkálatainak végzése, megtervezése, irányítása és ellenőrzése

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Érc- és ásványelőkészítés irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki, technikai ellenőrzéseket végez az alkalmazott eszközökön
Normaidőt, teljesítményt mér
Munkaszervezési feljegyzést készít
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
C típus Termelvény-előkészítés eljárásai
D típus Kémiai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 4020%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
Nedves osztályozás elve, a süllyedési végsebesség, az együttülepedés viszonya, a
flotáláshoz kötődő alapvető fizikai-kémiai ismeretek
A súlykihozatal, a fémkihozatal, a hatásfokozás
A tiszta ásvány fémtartalom-százaléka
Víztelenítő eljárások, berendezések
Az egyenlősítés és a darabosítás fogalma, a porleválasztók
Előkészítési görbék és az ezekhez szükséges számítások
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.4/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatokat határoz meg, részfeladatot szab, előre nem látható problémákat old meg
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Óvja a védett természeti környezetet
Kutatási területet helyreállíttat
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágatkereszteződések, vágatelágazások biztosítása
Végtelenkötelű szállítás
Gumihevederes szállítás
Mozdonyszállítás
Fejtési technológiák
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

39. TANANYAGEGYSÉG

085/2.0/0031-06

Méréstan

azonosítója

sza
sza

085/2.1/0031-06
085/2.2/0031-06

12
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaméréstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Térképet olvas
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Föld felszínének, felszíni formák kialakulása
E típus A Föld mint égitest
C típus Föld- és bányaméréstani alapfogalmak, segédeszközök
B típus Geológiai, geomorfológiai alapfogalmak, kőzettan
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Mérési jegyzőkönyv összeállítása 20%
Mérési jegyzőkönyv feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Területmeghatározás módjai és a planiméter használata
A bányatérképre vonatkozó általános irányelvek és az ÁBBSz vonatkozó előírásai
A különböző pontjelek és ezek helyszínrajzi, illetve térképi ábrázolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaméréstani gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Számítási feladatokat végez
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Mérési gyakorlat terepen 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teodolit szerkezete, teodolittípusok, az irányzás, az iránymérés és az irányérték fogalma
A kényszerközpontosítás, a külpontos távcsövű teodolittal való szögmérés, mértani,
trigonometriai és a fizikai magasságmérés
Szintezőműszerek típusai, lézeres szintezőműszer alkalmazása, aknamélység mérése
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A koordináta-számítás alapjai, a koordináta-rendszerek, poligonok típusai, ezek mérési
munkái, számítása
Derékszögű és a polár koordinátákkal való részletes felvétel és az adatok térképre való
felrakása
Irányadás lézerrel
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40. TANANYAGEGYSÉG

085/3.0/0031-06

Logisztika és
munkaszervezés

azonosítója

szk
szk
szk

085/3.1/0031-06
085/3.2/0031-06
085/3.3/0031-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztika és szervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Normaidőt, teljesítményt mér
Számítási feladatokat végez
Munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez munkacsoportok között
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányanyitás, üzemeltetés és bányafelhagyás tervezési feladatai és bányajogi szabályozása
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A munkafolyamatok meghatározása és egyeztetése a szóban és az írásban közölt adatok
szerint, valamint a munkafolyamat megvalósításának biztosítása
Információk begyűjtése
A munkahely előkészítése a munkafeladatok figyelembevételével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafolyamat dokumentálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Normaidőt, teljesítményt mér
Számítási feladatokat végez
Munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez munkacsoportok között
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Munkaszervezési feljegyzést készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaeredmények ellenőrzése és kiértékelése
Munkanapló vezetése
Különböző nyilvántartási adatok rögzítése
Számszaki mérési eredmények grafikus ábrázolása, kiértékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Ellenőrzi a megszabott feladatok végzését és a munkaterületet
Ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Feladatokat határoz meg, részfeladatot szab, előre nem látható problémákat old meg
Műszaki, technikai ellenőrzéseket végez az alkalmazott eszközökön
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, eszközök műszaki, villamos, biztonságtechnikai előírásai, felülvizsgálatának
előírásai
A bányászati munkafolyamatok, azok kapcsolatrendszere, módjai, eszközei, gépei és a
munkavégzés szabályai
A jövesztés kézi, gépi és robbantásos módszerei
Irányítási, jelzési, biztonságtechnikai, vezérlési rendszerek, eszközök, berendezések,
eljárások
Munkaátvétel szabályai, a keresetszámítás módjai és menete
Szállításhoz szükséges adatok, a gépek és berendezések jellemző üzemtani adatai,
geometriai méretei
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41. TANANYAGEGYSÉG

085/4.0/0031-06

Geológiai mintavétel

azonosítója

szk

085/4.1/0031-06

12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Geológiai mintavétel elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Kutatási területre felvonul
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Mintát vesz
Mintát analizál
Szelvényez
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földtani térkép olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Technológiai minták elemzése 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország földtani viszonyai
A hazai ásványkincs és előfordulási helyei
Az ásványi nyersanyagtermeléssel kapcsolatos geológiai feladatok
Ásványi nyersanyagkutatás és kitermelés
Ásványok
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Kőzetek
Ősmaradványok
Ásványi nyersanyagok, megjelenési feltételeik
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085/5.0/0031-06

Alkalmazott
földtudományok

azonosítója

szk
szk
szk

085/5.1/0031-06
085/5.2/0031-06
085/5.3/0031-06

28
24
0

0
0
0

0
0
13

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi anyagok teleptana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kutatási területre felvonul
Szelvényez
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Földtani térkép olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Települési vázlat értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászatban alkalmazott geológiai szelvények és térképek értékelése
Szelvények és térképek szerkesztése
Vetők felvétele és ábrázolása
Vízmérések és hozamok kiszámítása
Telepdőlések megmérése, vágathomlok és frontfejtés szelvényezése és ábrázolása
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
085/5.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki földtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kutatási területre felvonul
Óvja a védett természeti környezetet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati veszélyforrások geológiai összefüggései
A bányászat környezetkárosító hatása
A károkozás lehetséges mértékben való csökkentése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott geofizikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Tanterem
Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geofizikai mérések előkésztése, végzése
Adatok rögzítése, rendszerezése, dokumentálása, értékelése
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085/6.0/0031-06

Térképszerkesztési
ismeretek

azonosítója

szk

085/6.1/0031-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképszerkesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Kutatási területre felvonul
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
C típus Mérőszámos ábrázolási és térképszerkesztési alapismeretek
B típus Térelemek, terepfelületek ábrázolási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Terepvázlat, terepszelvény készítése mérési adaok alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Régi és az új hossz-, terület- és szögmértékegységekkel való műveletek, ezek átszámítása
A méretarány és a lépték fogalma, megválasztása és használata
A vetítők és a libellák használata függőlegesek és vízszintesek előállítására
A használatos leolvasóberendezések irányértékei vízszintes és magassági körön
Távolságmérés szintes és lejtős terepen kézi acél mérőszalaggal
Lejtős terepen hosszmérés és hajlásszögmérés
Különböző típusú tahiméterek, különféle szintezési eljárások, szintezési adatok alapján
szintvonalas térképszerkesztés
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azonosítója

085/7.0/0031-06

Mérések, vizsgálatok

szk
szk

085/7.1/0031-06
085/7.2/0031-06

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Mintát vesz
Mintát analizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
D típus Kémiai alapfogalmak
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Anyagvizsgálati laboratóriumi alapmérések 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőzet- és ásványminták felismerése
Fizikai és kémiai tulajdonságok megállapítása
Laborálási feladatok végzése
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Mintavétel és preparálás
Eredmények rögzítése, rendszerezése, értékelése, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Környezeti hatásokat mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
Mérési adatok grafikus feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Természeti környezet
Számítógép-terem
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodiméter típusú elektronikus tahiméterrel különböző mérések elvégzése
Szögprizmával végezhető műveletek: egyenesbeállás, derékszögkitűzés, talppontkeresés
Kompasz szerkezete, alkalmazásának feltételei
Szögmérés kompasszal, irány kitűzése, csapás és dőlés mérése
Egyszerű szögmérés, ismétlő szögmérés, iránymérés
Poligonmérések
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Terepen különböző műszerek és eszközök segítségével egyenesek, szögfelezők, szögek és
körív kitűzése
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085/1.0/0032-06
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azonosítója

szk
szk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Rekultiváció szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a bányászati
létesítményeket
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Szállító útvonalakat portalaníttat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Okmányolási szabályok
C típus Rekultiváció
C típus Talajszennyezés elleni védekezés
C típus Szállítás
A típus Bányászathoz kötődő ábrázolási módok
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
B típus Bányatörvény és végrehajtási utasításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jogszabályok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszíni vízfolyások, források, a víz elhelyezkedése a kőzetben, talaj-, réteg- és karsztvizek,
nyílt tükrű és nyomás alatt álló vizek
Kőzetek víztelenítésének elvei, módszerei, a kőzetek tulajdonságai, illetve viselkedésük
vízzel telített és víztelenített állapotukban
Talajmechanikai alapfogalmak, rézsűk állékonysága, csúszások, talajok tömörödése, illetve
tömöríthetősége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Rekultivációs technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a bányászati
létesítményeket
Szállító útvonalakat portalaníttat
Gondoskodik a keletkező por csökkentéséről
Gondoskodik a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Keletkező mérgező gázok káros hatása elleni védekezés
C típus Keletkező por káros hatása elleni védekezés
C típus Rekultiváció
C típus Ürítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányaművelés befejezését követően megvalósítandó rekultiváció tereptani feladatai, a
technikai rekultiváció: egyengetés, rézsűk, padkák, árkok, sáncok, földutak, telepítő padkák
képzésének módszerei, minőségi követelményei
Bányabezárással, felhagyásal kapcsolatos gyakorlati feladatok
Termelési tevékenység során előforduló veszélyforrások, rézsű- és blokk-omlás,
talajsüllyedés, repedések, csúszólapok megjelenése, talajmozgások, vízbetörés
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085/2.0/0032-06

Bányaüzemeltetés
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szk
szk
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szk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányatechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Kezelteti az emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, szállítóberendezéseket
Szállítási utat, anyagdepót, raktárt tűz ki
Elhelyezteti a meddőt, kialakíttatja a hányófelületet
Lefedést végeztet, homlokot igazíttat, bányaudvart alakíttat ki
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a bányászati
létesítményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jövesztési technológiák
C típus Pneumatikai alapismeretek
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
D típus Vontatás
C típus Szilárdságtani alapismeretek
D típus Robbanóanyag keverők és töltőgépek
C típus Elektromosságtani alapismeretek
C típus Kinetikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai láncrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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Technológiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Géptani szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jövesztő- vagy rakodóberendezés műszaki jellemzői, a jövesztett anyag talajmechanikai
tulajdonságai
A gépi berendezések működési műszaki jellemzői, ezek beállításának módszere
Mechanikus védelmi rendszerek (biztonsági berendezések), a védelmi rendszer működése
után elvégzendő feladatok
A gépi berendezések szerkezeti felépítése, a főbb szerkezeti egységek működési elve,
üzemeltetési feltételei, körülményei, műszaki rajz és leírás, valamint a gyakorlat során
szerzett tapasztalat alapján
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati alapfeladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az üzemzavar okát, javítási, karbantartási igényt
Kezelteti az emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, szállítóberendezéseket
Fejtési munkát végeztet, jövesztőgépet kezeltet, biztosítószerkezetet, berendezést kezeltet
Lefedést végeztet, homlokot igazíttat, bányaudvart alakíttat ki
Fúrólyukat, töltetüreget, kamrát stb. telepíttet
Robbantóanyagokat szállíttat és tároltat
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Készletezteti a robbantóanyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányászati munkafolyamatok
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
B típus Emberi tényező szerepe
C típus Okmányolási szabályok
C típus Műszaki ábrázolás
C típus Közúti szállítás
C típus Fúrás
C típus Kőzetmozgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Figyelemmegosztás
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
168

Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Robbantási Technológiai Előírás értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jövesztés – legyező, süllyesztéses, mély és magas kotrás, új munkafront (betörés)
kialakítása fordulóval és menetből – technológiai műveletei
A szállítóberendezések folyamatos és szakaszos áthelyezése, hosszabbítása, rövidítése, a
pályameghatározás (kitűzés) elméleti és gyakorlati módszerei, a szalagpálya húzási
(rukkolási) hosszának, magasságának, sebességének előírásai
A szállítóberendezés fej-, vég- és feladóállomás áthelyezésének technológiája, gépi
berendezései, szervezési feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.3/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közlekedési utat készíttet, megépítteti a külszíni létesítményeket, kiépítteti az
energiaellátást
Szállítási utat, anyagdepót, raktárt tűz ki
Ideiglenes vasutat építtet és szállítóberendezést hosszabbíttat
Tervezi a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját
Tervezi a be-, ki- és átszerelési feladatokat
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányanyitás és -üzemeltetés
B típus Bányászati munkafolyamatok
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
A típus Bányászathoz kötődő ábrázolási módok
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
A típus Munkaszervezés
B típus Bányaüzem munkájához kapcsolódó számítógépes programok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
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Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Technoógiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Optimalizálási feladatok megoldása számítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.4/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányakárok, rendkívüli események kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az üzemzavar okát, javítási, karbantartási igényt
Gondoskodik a keletkező por csökkentéséről
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányakár és megelőzése
B típus Bányaveszélyek
C típus Okmányolási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányamentés szervezete, a riasztás és a mentés szabályai, végrehajtása
Mentőkészülék üzembe helyezése, munkavégzés, mentés
Omlás, robbanás, bányatűz, vízbetörés esetén a mentés menete
Elsősegélynyújtás ájulás, áramütés, égés, fulladás, csonttörés, gerinctörés esetén
Vérzéscsillapítás módjai, sebellátás szabályai
Mentőraj irányítása
Bekövetkezett bányakárok lokalizálása, csökkentése, elhárítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.5/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaüzemeltetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Ideiglenes vasutat építtet és szállítóberendezést hosszabbíttat
Elhelyezteti a meddőt, kialakíttatja a hányófelületet
Töreti és osztályoztatja a haszonanyagot, deponáltatja a terméket
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a bányászati
létesítményeket
Fúrólyukat, töltetüreget, kamrát stb. telepíttet
Robbantóanyagokat szállíttat és tároltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános ábrázolási, szerkesztési módok
B típus Ásványi előfordulások
B típus Bányanyitás és -üzemeltetés
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
A típus Bányászathoz kötődő ábrázolási módok
C típus Anyagszállító rendszerek
D típus Anyagtovábbító csőrendszerek
C típus Víztelenítés és vízelvezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Rendszerben való gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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Technológiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati és bányaműveléstani alapfogalmak
Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
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47. TANANYAGEGYSÉG

085/3.0/0032-06

Bányászati
termelőgépek

azonosítója

szk
szk
szk

085/3.1/0032-06
085/3.2/0032-06
085/3.3/0032-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek javítása, karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az üzemzavar okát, javítási, karbantartási igényt
Tervezi a be-, ki- és átszerelési feladatokat
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagszállító rendszerek
D típus Anyagtovábbító csőrendszerek
C típus Elektromosságtani alapismeretek
D típus Szállítószalagok és elevátorok
D típus Szellőztetés
D típus Irányítási rendszerek
E típus Villamos gépek üzemtana
D típus Szivattyúk
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
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Tangéppark
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépi berendezések kezelési, karbantartási, kenési utasításai
Tervszerű megelőző karbantartás műveletei
Az üzemeltetés, technológiai mozgás, hibaelhárítás és karbantartási feladatok biztonsági,
üzemi, munkaegészségi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásainak ismerete, alkalmazása
és betartása
Hibás biztosítószerkezet javítása vagy cseréje, a biztosítás megerősítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Tervezi a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját
Kezelteti az emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, szállítóberendezéseket
Fejtési munkát végeztet, jövesztőgépet kezeltet, biztosítószerkezetet, berendezést kezeltet
Lefedést végeztet, homlokot igazíttat, bányaudvart alakíttat ki
Töreti és osztályoztatja a haszonanyagot, deponáltatja a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyesés
C típus Fejtés
C típus Felrakás
C típus Fúrás
C típus Jövesztési technológiák
C típus Útépítés
C típus Kőzetmarás
C típus Kőzetvágás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai láncrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
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40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelési tevékenység végzése
Jövesztés technológiai műveletei
Védelmi rendszerek
Szállítóberendezés üzemeltetése, rakodás technológiai műveletei, gépi berendezések
mozgási műveletei, több összekapcsolt gép üzemeltetése, földmunkagépek üzemeltetése

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.3/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek, rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Ideiglenes vasutat építtet és szállítóberendezést hosszabbíttat
Fejtési munkát végeztet, jövesztőgépet kezeltet, biztosítószerkezetet, berendezést kezeltet
Töreti és osztályoztatja a haszonanyagot, deponáltatja a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagszállító rendszerek
D típus Anyagtovábbító csőrendszerek
C típus Kötöttpályás szállítás
C típus Hidraulikai alapismeretek
D típus Köteles emelő (lift)
D típus Kőzetmarók
C típus Rakodás
C típus Tolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai láncrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Technoógiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Gépi berendezések műszaki jellemzői
Kezelési, karbantartási, kenési utasítások
Gépi berendezések szerkezeti felépítése, működési elve
Villamosságtani alapfogalmak, irányítástechnika, villamos betáplálási rendszerek, villamos
működtetés feladatai, végálláskapcsolók, reteszelések
Villamos gépek üzemtana
A bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Az irányítási rendszerek
A villamosberendezések biztonságtechnikája, a jelző és hírközlő berendezések
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48. TANANYAGEGYSÉG

085/4.0/0032-06

Gazdálkodás

azonosítója

szk
szk

085/4.1/0032-06
085/4.2/0032-06

0
8

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemi gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját
Tervezi a be-, ki- és átszerelési feladatokat
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Közlekedési utat készíttet, megépítteti a külszíni létesítményeket, kiépítteti az
energiaellátást
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
C típus Deponálás
B típus Emberi tényező szerepe
C típus Gazdálkodás gyakorlata
C típus Gazdálkodási alapfogalmak
C típus Okmányolási szabályok
B típus Bányaüzem munkájához kapcsolódó számítógépes programok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
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Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányatörvény célja, hatálya és főbb rendelkezései
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer
A külfejtésekre vonatkozó (letakarítás, termelés, hányóképzés) különleges szabályok
Legjellemzőbb művelési módok, technológiai eljárások
Homok-, kő-, kavics-, illetve ásványbánya üzemmenete, műszaki tervdokumentumai
Mélyműveléses szén-, érc- és ásványbányászati fejtési rendszerek, a fejtésmódok történeti
fejlődése, a napjainkban általánosan
alkalmazott széles- és keskenyhomlokú fejtésmódok technológiai menete, alkalmazásának
körülményei, szabályai, gépi berendezései és azok működése
A munkaátvétel szabályai, a keresetszámítás módjai és menete, műszaknapló vezetése és
szakmány készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Fuvarlevelet, számlát állít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányanyitás és -üzemeltetés
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
B típus Bányatörvény és végrehajtási utasításai
C típus Gazdálkodási alapfogalmak
C típus Okmányolási szabályok
C típus Motiválási formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piacgazdasággal kapcsolatos alapfogalmak és alapösszefüggések, valamint a
piacgazdaság alapvető egységeinek, a vállalkozások különböző formáinak ismerete
A vállalkozások gazdasági helyzetét meghatározó főbb tényezők és az alapvető piaci
mechanizmusok ismerete és elemzése
A vállalkozások működtetésével kapcsolatos vezetési és szervezési ismeretek legfontosabb
elméleti és gyakorlati kérdései
A bányászat szakmai sajátosságaiból fakadó speciális körülmények ismerete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
Külszíni bányászat logisztikai biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakíttatja a biztonságos rézsűket, elegyengetteti a bánya felületét, tömedékeltet
Visszaterítteti a humuszt, füvesítteti, fásíttatja a rézsűket
Kialakíttatja a felszíni vízelvezetést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Technológiai minták elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hasznos ásványvagyon földfelszín közeli települése esetén alkalmazható bányaművelési
módok (külfejtés), ezek időjárási, terep- és teleptani, felszíni és telepvíztani feltételei
A külfejtésű bányatelepítés főbb mozzanatai, feltételei, terepszint felett és alatt
megvalósítandó létesítmények
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A külfejtés megnyitásának, az ásványvagyon kitermelésének, a kitermelés után a nem
hasznos anyagok deponálásának és visszatöltésének kialakult módszerei, a rekultiváció
során visszaterítendő talaj elhelyezésének termelési mozzanatai, feltételei
A külfejtéses bányaüzem munkafolyamatai, jellemzői, szabályai, eljárásai
Külfejtések különböző szempontok szerinti csoportosítása
Letakarító (termelő, hányóképző) géplánc munkája
Homok-, kő-, kavics-, illetve ásványbánya üzemmenete, műszaki tervdokumentumai
Fejtési munkahely munkálatai
Ásványelőfordulás jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
Külszíni bányászati munkafolyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakíttatja a biztonságos rézsűket, elegyengetteti a bánya felületét, tömedékeltet
Visszaterítteti a humuszt, füvesítteti, fásíttatja a rézsűket
Kialakíttatja a felszíni vízelvezetést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányászati szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Művelési módok, ásványvagyon kutatás, ásványvagyon kitermelés módszerei, külfejtésű
bányatelepítés
Rézsűk, padkák, szintek kialakítása, technológiái
Munkasíkok meghatározása
Jövesztési technológiák
Szállítóberendezések áthelyezése
Ciklikus üzemű jövesztő- és rakodógépek üzemeltetése
Folyamatos és szakaszos szállítási rendszerek
Nem hasznosítható anyagok visszatöltése, rekultiváció, felszíni víztelenítés
Külfejtés megnyitása, ásványvagyon kitermelése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
Külszíni bányászati tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakíttatja a biztonságos rézsűket, elegyengetteti a bánya felületét, tömedékeltet
Visszaterítteti a humuszt, füvesítteti, fásíttatja a rézsűket
Kialakíttatja a felszíni vízelvezetést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jövesztés technológiai műveletei
Szállítóberendezés üzemeltetése
Rakodás technológiai műveletei
Gépi berendezések mozgási műveletei
Több összekapcsolt gép üzemeltetése
Földmunkagépek üzemeltetése
Robbantásos jövesztéstechnológia
Hidromechanikus jövesztés módszerei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.4/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
Külszíni bányakárok, rendkívüli események
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakíttatja a biztonságos rézsűket, elegyengetteti a bánya felületét, tömedékeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízszennyezés elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Környezetvédelem iránti elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányászati szaktanterem
Tanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Védelmi rendszerek, veszélyforrások felismerése
Eljárás bányakár okozása esetén
Bányakárok csökkentésének, megelőzésének módszerei, lehetőségei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstan elmélete a külszíni bányászatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Terepalakulatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet összeállítása, készítése
4. szint Bányaművelési terv olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ásványkutatás módszerei, kutatás technológiája, felhasználása
Hagyományos térképszerkesztésnél használatos eszközök
Területetmérés, térképi területek valódi nagyságának meghatározása számítással és
planiméterrel
Személyi számítógépek alkalmazása, kezelése, térképrajzoló programok használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
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Föld- és bányaméréstan gyakorlata a külszíni bányászatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Terepalakulatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet összeállítása, készítése
4. szint Bányaművelési terv olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányászati szaktanterem
Tanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földi pont helyének meghatározása földrajzi koordinátákkal
Vetületek képzése, sztereografikus vetület, hengervetület, az EOV fogalma
Országos koordináta-kereszt felvétele
Térképmásolás, kisebbítés, nagyítás hagyományos úton és másológéppel
Új pontjelek elhelyezése külszínen, bányában
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
Külszíni bányászat bányagéptana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszaterítteti a humuszt, füvesítteti, fásíttatja a rézsűket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külfejtéses bányászatban alkalmazott gépi berendezések technológiai szerepe, működési
elvei, szerkezeti felépítése, műszaki jellemzői, üzemeltetési feltételei
Gépi berendezések műszaki jellemzői, kezelési, karbantartási, kenési utasítások
Több összekapcsolt gép üzemeltetése
Gépi berendezések szerkezeti felépítése, működési elve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0028-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépalkalmazás a külszíni bányászatban
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszaterítteti a humuszt, füvesítteti, fásíttatja a rézsűket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelési tevékenység végzése
Jövesztés technológiai műveletei
Szállítóberendezés üzemeltetése
Rakodás technológiai műveletei
Gépi berendezések mozgási műveletei
Földmunkagépek üzemeltetése
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Az 54 544 01 0010 54 03 azonosító számú, Mélyművelési bányaipari technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi
oktatásokon és vizsgán
Tűzrendészeti előírásokat betart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
B típus Mentő készülékek, eszközök
C típus Biztonságtechnikai berendezések
C típus Munkavédelmi szabályok
B típus Egészség- és munkavédelem
C típus Tűzvédelmi szabályok
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyéni és kollektív védőfelszerelések, elsősegélynyújtó eszközök és készülékek
használata (fejvédő, egyéni gázmérő, védőszemüveg, speciális védőruha,
világítóeszközök, elsősegélyláda, rögzítők, hordágy, lélegeztető, élesztőkészülékek
stb.)
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai
előírások ismerete, betartása, alkalmazása
A munkavédelem általános ismerete, előírásai, szabályai
A bányászathoz kapcsolódó ismeretek, előírások, szabályok
Munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem fogalomköre, szabályozási rendszere
a munkabalesetek és a foglakozási megbetegedések fogalma, bejelentésének,
kivizsgálásának és nyilvántartásának módja
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés (szakmaspecifikus)
követelményei, a munkahelyekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozó
előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életmentő készüléket (eszközt) használ
Munkavédelmi eszközöket szakszerűen használ, alkalmaz
Működteti a biztonsági berendezéseket
Használja és alkalmaztatja az egyéni és kollektív védőfelszerelést
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Megakadályozza a gép illetéktelen használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Mentési technológiák
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Vészhelyzetre kialakított rendszerek használata
B típus Kollektív védőeszközök használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A tűzoltás eszközeinek használata (poroltók, vízi fecskendők, homok)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Biztonságtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A saját és a környezetben dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása
Biztonsági előírások alkalmazása, a védőfelszerelések használata különböző
technológiai folyamatok végzése során
Tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségvédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életmentő készüléket (eszközt) használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Elsősegélynyújtás
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányamentő eszközök használata
5. szint Életvédelmi eszközök használata
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok
megszüntetése, segélynyújtó szolgálat értesítése
Baleset során tanúsítandó magatartás, kötelezettség
Munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása (kiemelten a következő
sérülések esetén: égés, vágás, törés, áramütés stb.)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Káros környezeti hatások becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása
Bányászati, környezetvédelmi és koncessziós törvények áttekintő ismerete
A magyar bányászati, földtani, vízügyi és környezetvédelmi hatóságok, intézmények
ismerete
A megmunkálás során felhasznált alapanyagok, segédanyagok és hulladékok
kezelésére, tárolására vonatkozó előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Környezettudatosan kezel(tet)i a veszélyes anyagokat, hulladékot, mentesít(tet)
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Káros környezeti hatások csökketése
Az elhasznált, cserélt segédanyagok, hulladékok szelektív gyűjtésére, szakszerű
tárolására vonatkozó előírások
Veszélyes hulladékok kezelésének előírásai
Légszennyezés csökkentésére vonatkozó előírások
A vízvédelem rendszere (a szennyvizek fő szennyezőanyagai és forrásai, hatásuk, a
szennyvíztisztítás fő mozzanatai)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Mérési eredményt értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mesterséges terepalakulatok
B típus Kitűzés
B típus Mérőműszerek
D típus Optikai- és mérőeszközök
C típus Természetes terepalakulatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műszerleolvasási gyakorlatok 20%
Adatrögzítés 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Grafikus adatrögzítés, értelmezés, olvasás 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai dokumentációk olvasása, felhasználása
Mérési adatok meghatározásának eszközei, módszerei; a mérési adatok feldolgozása
Térképek, szelvények, diagramok, táblázatok értelmezése
Földtani, geofizikai leírások, jelentések felhasználása
A föld- és bányaméréstan alapfogalmai, alapismeretei, segédeszközei
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A derékszögű koordináták kiszámításának módja a földrajzi (gömbi) koordinátákból
A régi és az új hossz-, terület- és szögmértékegységek, ezek egymásba való
átszámítása, az ívmérték és alkalmazása
A különböző léptékek, és ezek használata
A térképi háló szerkesztése, a felrakó eszközök és ezek használata
A térkép, a méretarány fogalma, és a méretarány megválasztása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstani gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optikai eszközt kezel
Mérési eredményt rögzít
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Műszereket leolvas
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
B típus Kitűzés
C típus Térfogat számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
5. szint Kitűző eszközök használata
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Terepi mérések, kitűzések, jegyzőkönyvezés 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodéziai mérőműszerek, eszközök használata, mérések végzése, jegyzőkönyvezés
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer értelmezése
Külszíni és föld alatti mérések megoldásai, végrehajtása
Az irányzással kapcsolatos tudnivalók
Függélyezők és a különböző libellák
A lencsékhez tartozó optikai fogalmak, a lencsék és a távcső képalkotása
A nóniusz, a leolvasó mikroszkópok, a koincidenciás leolvasók, ezek leolvasása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati munkafolyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Felvonul a termelőberendezésekkel és/vagy munkaeszközökkel
Anyagot mozgat/mozgattat, áthalmoz/áthalmoztat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
B típus Hírközlő berendezések
B típus Hírközlő-, rádióeszközök alkalmazási szabályai
D típus Jelzőanyagok
B típus Jelzőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Kitűzési vázlat készítése technológia terv alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
A bányajárás során a bányában betartandó biztonsági szabályok
Az egyes felügyeleti személyek tennivalói, kötelességei
A különböző bányákban alkalmazott művelési módok, munkamódszerek, gépi
berendezések, biztonságtechnikai módszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Ellenőrzi az érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát
Rendszeresített és szükségjelzésrendszert alkalmaz
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított
mennyiséget és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Dokumentálási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Kitűző eszközök használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata (kis hatókörű adóvevő, telefon, fény- és
kürtjelző eszközök)
4. szint Tájékozódás
4. szint Bányászati tevékenységgel összefüggő jelképek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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085/4.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Érc- és ásványelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított
mennyiséget és/vagy elvégzett feladatot
Feljegyzést készít
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Dokumentálási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányakárok, rendkívüli események
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemzavart hárít el
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Biztosítja a helyszínt
Értesíti az illetékes szervet (felettest)
Elsősegélyt nyújt
Dokumentálja az eseménnyel kapcsolatos információkat, adatokat
Létrehozza, létrehozatja a legalacsonyabb szintű veszélyhelyzetet, helyzetfüggő
kárelhárítást végez(tet)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Menekülési terv
B típus Vészhelyzetre kialakított rendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Hagyományos bányász kéziszerszámok használata
1. szint Egyszerű sáncszerszámok használata
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Áldozatkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányaveszélyek felismerése, jellemzői, kialakulásának körülményei, megelőzésének
módjai, eszközei és a vonatkozó biztonsági előírások
Bányakár fogalma, létrejötte, megelőzésének illetve mérséklésének módjai, károk
felszámolása és a vonatkozó törvényi előírások
Menekülés és bányamentés körülményei, szabályai, szervezete, eszközei és módszerei

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.5/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Hírközlő eszközt használ
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított
mennyiséget és/vagy elvégzett feladatot
Dokumentálja az eseménnyel kapcsolatos információkat, adatokat
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
198

Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia-rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányanyitás, üzemeltetés és bányafelhagyás tervezési feladatai és bányajogi
szabályozása
A munkafolyamatok ismerete
Alapinformációk tanulmányozása
Munkafolyamatok megtervezése, előkészítése
A műveleti sorrend meghatározása
Eszközök kiválasztása, feltételek megteremtése
Ellenőrzés, értékelés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános géptan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános géptani mérések, ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok,
utasítások megértése
4. szint Idegen nyelvű termékkísérő blanketták, feliratok legfontosabb kifejezéseinek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
Technológiai próbák végzése 30%
Technológia-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag- és gyártásismeret
Gépelemek
Belső égésű motorok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
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Gépalkalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított
mennyiséget és/vagy elvégzett feladatot
Feljegyzést készít
Megakadályozza a gép illetéktelen használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző bányagépek, gépi eszközök működtetése, kezelése, irányítása, vezérlése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagéptan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Hírközlő eszközt használ
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok,
utasítások megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
201

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízgépek, hidraulika
Kompresszorok, pneumatika, szellőztetőgépek
A bányászatban alkalmazott különböző gépek, gépi berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányavillammosságtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a biztonsági berendezéseket
Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromosságtani alapismeretek
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Biztonságtechnikai berendezések
B típus Jelzőberendezések
B típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Eszközök, gépek használatával összefüggő legfontosabb idegen nyelvű feliratok,
utasítások megértése
4. szint Bányászati tevékenységgel összefüggő jelképek
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológia-rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamosgépek üzemtana
A bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló
megoldások
Az irányítási rendszerek
A villamos berendezések biztonságtechnikája, a jelző- és hírközlő berendezések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ábrázoló geometria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térelemek, a terepfelületek ábrázolási módjai
A síkmértani szerkesztések gyakorlati alkalmazási területei
A körérintők, érintőkörök szerkesztésének elvei
A kúpszeletek definíciói
A térelemek fogalma
A térgeometriai axiómák
A mértani testek osztályozása, elemei
A vetítés fogalma, fajtái
Az egy- és kétképsíkos ábrázolás elve
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőszámos ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Mesterséges terepalakulatok
C típus Súlyadatok mérése, becslése
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
C típus Természetes terepalakulatok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Terepvázlat, metszetrajz értelmezése 10%
Terepvázlat, metszetrajz készítése leírásból 30%
Terepvázlat, metszetrajz készítése mérési adok alapján 50%
Terepvázlat, metszetrajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérőszámos ábrázolás alapismeretei
A rajzeszközök kiválasztása, minőségük ellenőrzése, szakszerű használata
Méretaránnyal, léptékkel kapcsolatos ismeretek
Ponttal, egyenesekkel, síkokkal kapcsolatos feladatok
A terepfelület szintvonalas és axonometrikus ábrázolása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Hossz-, síkszögadatok mérése, becslése
C típus Térfogat számítása, becslése
C típus Természetes terepalakulatok
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C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Kitűzési vázlatok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Képsíkrendszerbeni ábrázolás ismeretei és a különböző térelemek, általános és
speciális helyzetű egyenesek, síkok, síklapú és forgástestek ábrázolása papír alapon és
digitálisan
Általános ábrázolási, szerkesztési feladatok
Bányászathoz kötődő ábrázolási feladatok
A harmadik ( n-edik ) kép szerkesztésének szükségessége
A transzformáció fogalma, alkalmazási célja
A metszésvonal és a döféspont fogalma
A sík különleges egyeneseinek fajtái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.4/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános géptani mérések, ellenőrzések
D típus Elektromosságtani alapismeretek
C típus Biztonságtechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Szerkezeti rajz készítése leírásból 20%
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Szerkezeti rajz kiegészítése 10%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek, alkatrészek, kötések ábrázolása, méretezése papír alapon és digitálisan
Általános ábrázolási, szerkesztési feladatok
Az axonometrikus ábrázolás származtatása, fajtái
A perspektivikus ábrázolás egyszerű fajtái
A síkmetszés fogalma, származtatása
A áthatás fogalma, keletkezése
Az áthatások szerkesztésének elvei
A szeletelő módszer elve
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Statika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási feladatok megoldása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statikai és a szilárdságtani ismeretek
A tartók szerkezeti kialakítása
A nyomatéki tétel, a statika alaptörvényei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a biztonsági berendezéseket
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Műszereket csatlakoztat, kapcsol
Kontroll alatt tartja a biztonsági berendezések működőképességét
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
C típus Biztonságtechnikai berendezések
B típus Hírközlő berendezések
B típus Jelzőberendezések
D típus Jelzőrendszerek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Figyelemfelkeltő ábrák, utasító, tiltó jelképek, egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Irányítási rendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Üzemzavart hárít el
Ellenőrzi a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát, felméri azok
működési környezetét, meggyőződik biztonságos voltukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
D típus Élet- és vagyonbiztonságot szolgáló megoldások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási feladatok megoldása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai alapismeretek
Az erők, erőrendszerek, az erőpár és az erők forgatónyomatéka
A vektorokkal kapcsolatos összegezési feladatok
A közös pontban metsződő és a párhuzamos hatásvonalú erőrendszer eredője és
egyensúlya, az egyszerű síkidomok súlypontja
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványtan és kőzettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményt rögzít
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Üzemzavart hárít el
Figyeli a fejtés (robbantás) és/vagy munkaterület környezetének állapotát
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított
mennyiséget és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dokumentálási ismeretek
D típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
4. szint Kitűzési vázlatok olvasása
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 10%
Anyagminták azonosítása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Geológiai szaktanterem
Anyagvizsgálati laboratórium
Képzési idő:
9 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geológiai alapfogalmak
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A Föld felszínét alakító erők, az erők eredményeként létrejövő felszíni formák, a
felszíni formák változásai és a változások okai
Ásványtani, őslénytani és teleptani ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános földtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Műszereket leolvas
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dokumentálási ismeretek
D típus Káros környezeti hatások becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint A dokumentálás eszközeinek használata (számítógép, adatlap, füzet, jegyzőkönyv,
nyomtatvány)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben

211

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld mint égitest
A legfontosabb geológiai alapfogalmak
A mállás, szállítás, üledékképződés és felhalmozódás
A vulkáni működés mechanizmusa és következményei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/8.3/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi nyersanyagok településtana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszereket leolvas
Optikai eszközt kezel
Mérési eredményt rögzít
Mérési eredményt értékel
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Figyeli a munkakörnyezetet és gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kitűzi a művelési határokat, tevékenységi területet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányaművelési és bányabiztonsági szabályok
C típus Természetes terepalakulatok
C típus Térfogat számítása, becslése
C típus Területadatok számítása, becslése
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Terepvázlatok, metszetek, helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/9.1/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemgazdaság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi szabályokat betart
Környezettudatosan kezel(tet)i a veszélyes anyagokat, hulladékot, mentesít(tet)
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Vázlatokat készít, helyszínrajzot állít össze
Kiválasztja a termelőberendezéseket és/vagy munkaeszközöket
Műszaki- és/vagy munkanaplót vezet, regisztrálja a termelt és/vagy szállított
mennyiséget és/vagy elvégzett feladatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
B típus Dokumentálási ismeretek
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Munkavédelmi szabályok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségérzet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások működtetésével kapcsolatos vezetési és szervezési ismeretek
legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdései
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A bányászat szakmai sajátosságaiból fakadó speciális körülmények ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/9.2/0016-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapfokú számítógép-kezelés
B típus Dokumentálási ismeretek
C típus Eltelt idő mérése, becslése
B típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Munkavédelmi szabályok
E típus Számítógépes irányítási és adatfeldolgozási rendszerek
C típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Gazdaságossági számítások végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások gazdasági helyzetét meghatározó főbb tényezők és az alapvető piaci
mechanizmusok ismerete és elemzése
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Biztonságtechnika
robbantási
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
A típus Bányabiztonsági szabályok
B típus Robbanóanyagok helyszíni keverése
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
B típus Robbantóanyag tárolás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbantások alkalmával betartandó munkavédelmi szabályok
A raktározással, robbantóanyag kezelésvel összefüggő munkavédelem
Robbanóanyagok keverése során betartandó munkavédelmi szabályok
A tűz- és robbanásveszélyes anyagok osztályba sorolása, jelzése, tárolásukra,
használatukra vonatkozó előírások
A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások
A munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0022-06
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A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi technológiák robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
A típus Bányabiztonsági szabályok
B típus Robbanóanyagok helyszíni keverése
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Biztonságtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbantás káros környezeti hatásaival összefüggő, testi épséget, az egészség
védelmét szolgáló gyakorlati megoldások, a védőeszközök szakszerű alkalmazása,
használata
A gépek kezelésével kapcsolatos általános személyi követelmények
A gépek kezelésére vonatkozó általános magatartási követelmények alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a robbantás környezetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bányabiztonsági szabályok
A típus Bányaművelési szabályok
B típus Batározás előkészítése
B típus Fúrólyukas robbantás előkészítése
B típus Nem elektromos robbantás
B típus Robbanóanyagok gépi töltése
B típus Üzemi robbanóanyag szállítás
B típus Villamos robbantás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkabaleset bejelentésével kapcsolatos feladatok, érvényes jogszabályok
Szabványok, munkahelyre, illetve munkafolyamatra vonatkozó szabályzatok
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45

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi szabályok robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a robbantás környezetét
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a szeizmikus hatás csökkentéséről
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
C típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Szeizmikus jelenségek
C típus Repeszhatás elleni védekezés
D típus Léglökés jelensége
D típus Hőhatás
B típus Nagykamrás robbantás káros környezeti hatásai
D típus Repeszfogó anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbantás keltette káros környezeti hatások elleni védekezés, megelőzés szabályai
Az anyagok, eszközök tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi technológiák robbantási környezetben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározási feladatokat lát el, kezeli a nem veszélyes hulladékot
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a szeizmikus hatás csökkentéséről
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
C típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Káros szeizmikus hatások elleni védekezés
C típus Káros repeszhatás elleni védekezés
C típus Léglökés hatása elleni védekezés
D típus Hőhatás elleni védekezés
D típus Hangelnyelő és reflexiós anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A természetes és épített környezet védelmét szolgáló műszaki megoldások, eljárások,
foganatosítandó rendszabályok gyakorlati megvalósítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantások környezeti hatásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Gondoskodik a szeizmikus hatás csökkentéséről
Gondoskodik a repeszhatás csökkentéséről
Gondoskodik a léglökés hatásának csökkentéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
C típus Szeizmikus jelenségek
D típus Hőhatás
D típus Léglökés jelensége
C típus Repeszhatás elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbantások során keletkező környezeti terhelések
A környezeti terhelések csökkentésének megoldásai
Környezeti terhelések hatásmechanizmusa
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0022-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai biztosítás robbantási környezetben
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Robbantási Technológiai Előírásokat betartja és betartatja
Raktározási feladatokat lát el, kezeli a nem veszélyes hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
A típus Bányabiztonsági szabályok
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
B típus Üzemi robbanóanyag szállítás
B típus Robbantóanyag tárolás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati tevkenység végzéséhez szükséges anyagi, eszközbeli, energetikai,
munkaerő és más feltételek komplex biztosítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat
jelöl ki
Biztosítási anyagot rendel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyag-, eszközszükségleti számítások
C típus Szállítási ismeretek
B típus Súlyadatok mérése, becslése
B típus Térfogatszámítások, becslések
B típus Térfogatok mérése, becslése
B típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati tevékenység végzéséhez szükséges anyagi, eszközbeli, energetikai,
munkaerő és más feltételek komplex biztosítása
A bányában alkalmazott szakaszos és folyamatos szállítóberendezések szerkezete,
felépítése, alkalmazási körülményei, biztonsági előírásai
A bányabeli közlekedés és szállítás szabályai
A feltárás célja, fogalma, módjai és elvei, a kitermelést befolyásoló társadalmi,
gazdasági és természeti tényezők
A biztosítási anyagigény meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rakodási szabályok
B típus Súlyadatok mérése, becslése
B típus Térfogatszámítások, becslések
B típus Térfogatok mérése, becslése
B típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati tevékenységek és munkafolyamatok ismeretében a gazdaságos és
termelékeny munkavégzés feltételeinek biztosítása és tervezése
A bányaüzem főbb jellemzői (aknamező, bányamező alakja, nagysága, termelési
kapacitás) és meghatározásának szempontjai
Letakarító (termelő, hányóképző) géplánc munkája
A gépesített frontfejtések átszerelésének feladatai, eljárásai, szervezési módjai és
nehézségei
A bányamező szállítási rendszerének összehangolása, a megfelelő szállítóberendezések
megválasztása, a szállítási feladatok zökkenőmentes szervezése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemi folyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat
jelöl ki
Minősíti és nyilvántartja a termékkészletet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fontosabb kőzetek
B típus Kőzetalkotó ásványok
C típus Rakodási szabályok
C típus Szállítási ismeretek
C típus Törőberendezések
B típus Vezérlő-, irányító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemszerű bányászati tevékenység közvetlen operatív irányítása
Vezetési, munkaerő-gazdálkodási ismeretek
Az egyedi és gépi biztosítású frontfejtések üzemviteli sajátosságai, a leggyakoribb
üzemzavarok és azok elkerülésének módja, a kezelési technikák és a vezetői,
irányítási feladatok
A folyamatos termelő tevékenység anyagi, energetikai, munkaerőbeli, anyagmozgatási,
kiszolgálási feltételeinek összehangolt, tervszerű biztosítását magába foglaló ismeretek
A bányabiztosítás anyagai, jellemzői, alkalmazásának körülményei
Az egyedi és gépi fejtésbiztosító szerkezetek
A bányamező szállítási rendszere, a megfelelő szállítóberendezések, a szállítási
feladatok
Párhuzam a külfejtéses és mélyműveléses bányaüzem munkafolyamatai, jellemzői,
szabályai, eljárásai között
Az egyes berendezések szállítási teljesítménye
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Javítóanyagok
D típus Karbantartó anyagok
C típus Rakodási szabályok
C típus Szállítási ismeretek
B típus Vezérlő-, irányító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Ki scsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelő tevékenység leggazdaságosabb megvalósulását célzó munkaerő,
munkaeszközök koordinálása
A különböző szállítóberendezések beépítése, javítása, szerelése, irányítása, a helyes
működés ellenőrzése
A gépesített frontfejtések átszerelésének feladatai, eljárásai, szervezési módjai és
nehézségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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085/2.2/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat
jelöl ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános és bányagéptani anyag- és gyártásismeret
B típus Bányagéptan
C típus Bányászatban alkalmazott különböző gépek, gépi berendezések
D típus Kompresszorok, pneumatika, szellőztetőgépek
C típus Osztályozó berendezések
E típus Statika és szilárdságtan
C típus Törőberendezések
D típus Vízgépek, hidraulika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Tangéppark
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányaszellőztetés célja, szabályai, a levegő terelésének módjai és eszközei, a levegő
összetételére és légsebességre vonatkozó biztonsági előírások
Az aknaszállító berendezések, a kasos és a szkipszállítás, kasfelfüggesztő szerkezetek,
kasfogó készülékek, kötéldobok, koepe-tárcsák, kötéltárcsák
Mérő és regisztráló készülékek, mélységmutatók, fékberendezések, menetszabályozó
készülékek, aknajelző berendezések
A mozdonyszállítás, bányamozdonyok és csillék típusai
Adhéziós vonóerő és szállítási teljesítmény számítása
A kötélszállítás különböző módjai, kötelek, kötéltárcsák és görgők,
kapcsolószerkezetek, csillefogók, vitlák, fékek, fékművek, az Ohne-Sorge-hajtómű, a
végállomás megoldása
A láncos vonszolók típusai, kiválasztásuk az adott körülményekhez, a szállítási
teljesítmény
A gumihevederes szállítóberendezés szerkezete, alkalmazási körülményei, a szalagon
történő személyszállítás előírásai
A fúvó és a röpítő tömedékelőgépek, a gépek működése, az iszaptömedékelés gépi
berendezései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.3/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
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Szerkezettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Belső égésű motorok
D típus Hidraulika-rendszerek
D típus Gépelemek
D típus Szilárdságtani alapismeretek
C típus Üzem- és kenőanyagok
D típus Villamosságtan
D típus Villanymotorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Otto- és dízelmotorok működési elve, üzemeltetésük fontosabb szempontjai
A használatos szakirodalmak, szabványok, szakmai előírások, katalógusok, műszaki
segédletek használata, a rajzos ábrák értelmezése
Az iparágban használt legfontosabb alap- és segédanyagok fajtái, azok tulajdonságai,
előállításuk módja, feldolgozás során fellépő igénybevételek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.4/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítás, karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Berendezések javítására és karbantartására tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lakatosipari ismeretek
D típus Nyilvántartási szabályok
C típus Üzem- és kenőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangéppark
Géptani szaktanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott gépberendezések, munkagépek, gépláncok, tervszerű megelőző
karbantartása, meghibásodások elhárítása, keletkezett hibák, üzemzavarok felismerése,
elhárítása
Fejtő- és fúrókalapácsok, fúrógépek típusai, szerkezete, vezérlésük, alkalmazási
területük
Fúróállványok, fúrókocsik
A vágathajtó gépek hazai bányászatban előforduló típusai, a maróhengeres fejtőgépek
és a széngyaluk, a vágathajtó és a fejtőgépek alkalmazási feltételei, kiválasztásukat
meghatározó tényezők
A vágatokban, a fejtésekben, az aknamélyítésnél alkalmazott rakodógépek típusai, a
kiválasztásukat meghatározó tényezők, főbb jellemzőik, működésük
Az önjáró biztosító szerkezettel és a szállítóberendezéssel történő együttdolgozás
lehetőségei
A különböző szállítóberendezések beépítése, javítása, szerelése, irányítása, a helyes
működés ellenőrzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatadatok mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Logisztikai feladatokat old meg, anyagot, eszközt, energiát igényel, mozgáspályákat
jelöl ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Súlyadatok mérése, becslése
B típus Térfogatszámítások, becslések
B típus Térfogatok mérése, becslése
B típus Tömegadatok számítása, becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Bányaműveléstani szaktanterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az iparágban használatos anyagvizsgálati eljárások
A vágatszelvények alakjának és méretének meghatározása
A bányalevegő sebességének, gáztartalmának, pára- és portartalmának mérése
A depresszió meghatározása, és a mérésére szolgáló műszerek kezelése, a
szellőztetéssel összefüggő mérések
A megengedett gázkoncentrációjú bányatérségek levegőszükségletének meghatározása
A szállítóberendezések szállítási teljesítményének meghatározása
Legáltalánosabb vízhozammérési módszerek
A levegő összetételétnek mérése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0023-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gép működési környezetét, meggyőződik annak biztonságos voltáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségmérés, minőségmeghatározás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemi tevékenységgel, a termeléssel összefüggő, azt befolyásoló, illetve nyilvántartó
adatok gyűjtése, rögzítése, nyilvántartása, elemzése, értékelése
A mérési adatok rendszerezése, feldolgozása, nyilvántartása hagyományos és
elektronikus úton
Anyagvizsgálatok összesítése, dokumentálása
Értékelés
Szelvények, térképek, diagramok, táblázatok szerkesztése
Fúrási dokumentációk összeállítása
Összefoglaló zárójelentések készítése, kutatási tervek összeállítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási technológiák tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a robbantóanyag szállítással kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket
Kijelöli a veszélyzóna határait
Dokumentálja a robbantóanyag átvételét és felhasználását
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alkalmazott gépi berendezések
D típus Batározás technológiája
C típus Elektromos robbantóhálózatok
B típus Robbantógépek
C típus Statikai alapismeretek
D típus Robbantókamrák kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai lánc rajz olvasása, értelmezése
5. szint Robbantóhálózati rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tervezési feladat végzése 30%
Szabályzatértelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbantóanyagok felhasználásával végzett különböző bányászati tevékenységek
tervezése
Robbantási technológiai előírás összeállítása
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A robbantás célja, elmélete
Ipari robbanóanyagok és robbantószerek fajtái, csoportosítása, felhasználási
körülményei és szabályai
A bányászatban alkalmazott robbanóanyagok fajtái, csomagolása, színjelzései, az
alkalmazott gyutacstípusok és robbantógépek
Földalatti és külszíni robbantási módszerek
A robbanóanyagok beszerzése, külszíni és bányabeli szállítása, földalatti és
munkahelyi tárolásának menete, előírásai és veszélyei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási technológiák alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a robbantóanyag átvételét és felhasználását
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Meghatározza a robbantóanyag szállítással kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket
Kijelöli a veszélyzóna határait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alkalmazott gépi berendezések
B típus Elektromos mérőeszközök
C típus Elektromosságtani alapismeretek
C típus Robbanáselméleti alapfogalmak
B típus Robbantógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Robbantóanyagok megkülönböztető jelzései
5. szint Robbantógépek használata
5. szint Robbantóhálózati rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Szabályzatértelmezés 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
33 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbantási technológiai előírásban megfogalmazott eljárások, műszaki megoldások
gyakorlati kivitelezése
Robbantási tevékenység előkészítésének, végzésének ellenőrzése
Vágathajtási és fejtési munkahelyen fúrólyuk telepítése különböző kőzetek esetén
A robbantás előkészületei, végrehajtása és utólagos teendői
A robbantóhálózat kialakításának szabályai, szükséges ellenőrző mérések
Robbantóanyagokkal kapcsolatos nyilvántartások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0027-06
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A tananyagelem megnevezése:
Robbantási tevékenység irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Meghatározza a robbantóanyag szállítással kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket
Kijelöli a veszélyzóna határait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Robbantási tevékenységgel kapcsolatos szabályok
C típus Robbanáselméleti alapfogalmak
B típus Robbantóanyag szállítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tervezési feladat végzése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati tevékenységgel összefüggő robbantási tevékenységek, munkafolyamatok,
részfeladatok közvetlen irányítása
Anyagmozgatás, ideiglenes tárolás, készletezés, vételezés
Robbantási feladatok, töltés, fojtás, hálózatépítés részfeladatainak vezetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.4/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási tevékenység ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Ellenőrzi a gyutacsok felhasználhatóságát
Robbantóhálózatot ellenőriz és mér
Ellenőrzi a robbantógépet
Ellenőrzi a töltési űrt és azok számát
Ellenőrzi a technológia előkészítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi szabályok
B típus Biztonságvédelem szabályai
C típus Elektromos ellenállás mérése
D típus Elektromos jellemzők mérése
B típus Robbantóanyag szállítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Speciális mérőműszerek használata
5. szint Termékkísérő blanketták, feliratok, legfontosabb kifejezéseinek megértése
5. szint Robbantóhálózati rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tervezési feladat végzése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbantási tevékenységgel összefüggő előírások, szabályok betartásának,
megvalósulásának közvetlen ellenőrzése
Ellenőrző műszerek, mérési eljárások
Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat ismerete
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68. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközök alkalmazását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi szabályok
C típus Káros hőhatással szembeni védekezés
C típus Alkalmazott gépi berendezések
C típus Zajszennyezés elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5. szint Termékkísérő blanketták, feliratok, legfontosabb kifejezéseinek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Munkavédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi szervezetre káros és veszélyes, a robbantóanyagok kezelésével,
alkalmazásával és a robbantással összefüggő hatások elleni gyakorlati védekezés
módszereinek és eszközeinek gyakorlati megvalósítása és használata
Alkalmazott munkavédelmi eszközök, porvédők, fejvédők, fülvédők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0027-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantási munkák biztonsági szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Biztonságvédelem szabályai
D típus Robbantókamrák kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Termékkísérő blanketták, feliratok, legfontosabb kifejezéseinek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szabályzatértelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbantási tevékenységet, a robbantóanyag-raktározás és -szállítás szabályait
megfogalmazó aktuális szabálygyűjtemény ismerete
Robbantóanyagok hatása a munkavégzőkre
A robbantás hatása a környezetre
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati munkafolyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jogszabályok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
Bányászati szakszavak és azok jelentése
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Legfontosabb kutatási eljárások, a kutatás során gyűjthető információk rendezési elvei,
a tervezésre, illetve bányanyitásra gyakorolt hatása
A bányászatban történetileg használt kézi és gépi szerszámok
A fejtések fontosabb paraméterei
Fejtési hálódiagram
Fejtési technológiai utasítás
Vágathajtási technológiai előírás
Szakmány készítése elővájási és fejtési munkahelyekre
A bányászat történeti fejlődése
A magyar bányászat műszaki, technikai eredményei
A bányászatban előforduló feladatok megoldásának menete, végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati tevékenységek irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítási feladatokat végez
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Kutatási területet helyreállíttat
Munkaszervezési feljegyzést készít
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Termelvény-előkészítés eljárásai
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 4020%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
Komplex gépesítésű frontfejtéssel kapcsolatos feladatok megoldása
Kézi és gépi vágathajtás munkálatainak végzése, megtervezése, irányítása és
ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.3/0031-06
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A tananyagelem megnevezése:
Érc- és ásványelőkészítés irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki, technikai ellenőrzéseket végez az alkalmazott eszközökön
Normaidőt, teljesítményt mér
Munkaszervezési feljegyzést készít
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
C típus Termelvény-előkészítés eljárásai
D típus Kémiai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 4020%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
Nedves osztályozás elve, a süllyedési végsebesség, az együttülepedés viszonya, a
flotáláshoz kötődő alapvető fizikai-kémiai ismeretek
A súlykihozatal, a fémkihozatal, a hatásfokozás
A tiszta ásvány fémtartalom-százaléka
Víztelenítő eljárások, berendezések
Az egyenlősítés és a darabosítás fogalma, a porleválasztók
Előkészítési görbék és az ezekhez szükséges számítások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.4/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatokat határoz meg, részfeladatot szab, előre nem látható problémákat old meg
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Óvja a védett természeti környezetet
Kutatási területet helyreállíttat
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
3. szint Szerkezeti rajz készítése
3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágatkereszteződések, vágatelágazások biztosítása
Végtelenkötelű szállítás
Gumihevederes szállítás
Mozdonyszállítás
Fejtési technológiák
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26

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaméréstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Térképet olvas
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A Föld felszínének, felszíni formák kialakulása
E típus A Föld mint égitest
C típus Föld- és bányaméréstani alapfogalmak, segédeszközök
B típus Geológiai, geomorfológiai alapfogalmak, kőzettan
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Mérési jegyzőkönyv összeállítása 20%
Mérési jegyzőkönyv feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Területmeghatározás módjai és a planiméter használata
A bányatérképre vonatkozó általános irányelvek és az ÁBBSz vonatkozó előírásai
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A különböző pontjelek és ezek helyszínrajzi, illetve térképi ábrázolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaméréstani gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Számítási feladatokat végez
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Térképet olvas
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Mérési gyakorlat terepen 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teodolit szerkezete, teodolittípusok, az irányzás, az iránymérés és az irányérték
fogalma
A kényszerközpontosítás, a külpontos távcsövű teodolittal való szögmérés, mértani,
trigonometriai és a fizikai magasságmérés
Szintezőműszerek típusai, lézeres szintezőműszer alkalmazása, aknamélység mérése
A koordináta-számítás alapjai, a koordináta-rendszerek, poligonok típusai, ezek
mérési munkái, számítása
Derékszögű és a polár koordinátákkal való részletes felvétel és az adatok térképre való
felrakása
Irányadás lézerrel

242

085/3.0/0031-06

Logisztika és
munkaszervezés

azonosítója

szk
szk
szk

085/3.1/0031-06
085/3.2/0031-06
085/3.3/0031-06

25
26
0

0 0
0 0
0 14

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztika és szervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Normaidőt, teljesítményt mér
Számítási feladatokat végez
Munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez munkacsoportok között
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányanyitás, üzemeltetés és bányafelhagyás tervezési feladatai és bányajogi
szabályozása
A munkafolyamatok meghatározása és egyeztetése a szóban és az írásban közölt
adatok szerint, valamint a munkafolyamat megvalósításának biztosítása
Információk begyűjtése
A munkahely előkészítése a munkafeladatok figyelembevételével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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085/3.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafolyamat dokumentálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Normaidőt, teljesítményt mér
Számítási feladatokat végez
Munkacsoportokat alakít ki, együttműködést szervez munkacsoportok között
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Munkaszervezési feljegyzést készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaeredmények ellenőrzése és kiértékelése
Munkanapló vezetése
Különböző nyilvántartási adatok rögzítése
Számszaki mérési eredmények grafikus ábrázolása, kiértékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatok irányítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Ellenőrzi a megszabott feladatok végzését és a munkaterületet
Ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását
Közvetlenül irányítja a vezetése alatt állók hosszabb-rövidebb távú tevékenységét
Feladatokat határoz meg, részfeladatot szab, előre nem látható problémákat old meg
Műszaki, technikai ellenőrzéseket végez az alkalmazott eszközökön
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szöveges dokumentumok készítése, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Szerkezeti rajz készítése
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3. szint Szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, eszközök műszaki, villamos, biztonságtechnikai előírásai, felülvizsgálatának
előírásai
A bányászati munkafolyamatok, azok kapcsolatrendszere, módjai, eszközei, gépei és a
munkavégzés szabályai
A jövesztés kézi, gépi és robbantásos módszerei
Irányítási, jelzési, biztonságtechnikai, vezérlési rendszerek, eszközök, berendezések,
eljárások
Munkaátvétel szabályai, a keresetszámítás módjai és menete
Szállításhoz szükséges adatok, a gépek és berendezések jellemző üzemtani adatai,
geometriai méretei
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085/4.0/0031-06

Geológiai
mintavétel

azonosítója

szk

085/4.1/0031-06

12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Geológiai mintavétel elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Kutatási területre felvonul
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Mintát vesz
Mintát analizál
Szelvényez
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földtani térkép olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Technológiai minták elemzése 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország földtani viszonyai
A hazai ásványkincs és előfordulási helyei
Az ásványi nyersanyagtermeléssel kapcsolatos geológiai feladatok
Ásványi nyersanyagkutatás és kitermelés
Ásványok
Kőzetek
Ősmaradványok
Ásványi nyersanyagok, megjelenési feltételeik
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi anyagok teleptana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kutatási területre felvonul
Szelvényez
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Földtani térkép olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Települési vázlat értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Geológiai szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászatban alkalmazott geológiai szelvények és térképek értékelése
Szelvények és térképek szerkesztése
Vetők felvétele és ábrázolása
Vízmérések és hozamok kiszámítása
Telepdőlések megmérése, vágathomlok és frontfejtés szelvényezése és ábrázolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki földtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Kutatási területre felvonul
Óvja a védett természeti környezetet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati veszélyforrások geológiai összefüggései
A bányászat környezetkárosító hatása
A károkozás lehetséges mértékben való csökkentése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/5.3/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott geofizikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Középfokú számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Tanterem
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Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geofizikai mérések előkésztése, végzése
Adatok rögzítése, rendszerezése, dokumentálása, értékelése
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Térképszerkesztési
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azonosítója

szk
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0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/6.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképszerkesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvez, jelentéseket készít, mérési eredményeket rögzít
Kutatási területre felvonul
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
B típus Külszíni és föld alatti mérések
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
C típus Mérőszámos ábrázolási és térképszerkesztési alapismeretek
B típus Térelemek, terepfelületek ábrázolási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Bányatérkép készítése
5. szint Bányatérkép olvasása, értelmezése
4. szint Digitális geodéziai mérőállomás kezelése
4. szint Digitális térinformatikai adatfeldolgozás
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Terepvázlat, terepszelvény készítése mérési adaok alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Régi és az új hossz-, terület- és szögmértékegységekkel való műveletek, ezek
átszámítása
250

0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

74. TANANYAGEGYSÉG

20

A méretarány és a lépték fogalma, megválasztása és használata
A vetítők és a libellák használata függőlegesek és vízszintesek előállítására
A használatos leolvasóberendezések irányértékei vízszintes és magassági körön
Távolságmérés szintes és lejtős terepen kézi acél mérőszalaggal
Lejtős terepen hosszmérés és hajlásszögmérés
Különböző típusú tahiméterek, különféle szintezési eljárások, szintezési adatok
alapján szintvonalas térképszerkesztés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.1/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Mintát vesz
Mintát analizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
D típus Kémiai alapfogalmak
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
C típus Talajmechanika
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Anyagvizsgálati laboratóriumi alapmérések 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőzet- és ásványminták felismerése
Fizikai és kémiai tulajdonságok megállapítása
Laborálási feladatok végzése
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Mintavétel és preparálás
Eredmények rögzítése, rendszerezése, értékelése, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/7.2/0031-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai, földmérő-műszereket használ
Művelési irányokat, határokat határoz meg
Szelvényez
Térképet készít
Digitális adatrögzítő eszközöket használ
Ásványvagyont felmér, termelvény- és készletmennyiséget becsül, mér
Környezeti hatásokat mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatrögzítés, rendszerezés
B típus Digitális űrlapok kezelése
B típus Grafikus adatok kezelése
C típus Mérési adatok és feldolgozásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Geodéziai mérőeszközök használata
5. szint Helyszínrajz, terepmetszet olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Rajzeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Települési vázlat értelmezése 20%
Mérőműszerek alkalmazása 20%
Mérési adatok grafikus feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Természeti környezet
Számítógép-terem
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodiméter típusú elektronikus tahiméterrel különböző mérések elvégzése
Szögprizmával végezhető műveletek: egyenesbeállás, derékszögkitűzés,
talppontkeresés
Kompasz szerkezete, alkalmazásának feltételei
Szögmérés kompasszal, irány kitűzése, csapás és dőlés mérése
Egyszerű szögmérés, ismétlő szögmérés, iránymérés
Poligonmérések
Terepen különböző műszerek és eszközök segítségével egyenesek, szögfelezők, szögek
és körív kitűzése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Rekultiváció szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a
bányászati létesítményeket
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Szállító útvonalakat portalaníttat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Okmányolási szabályok
C típus Rekultiváció
C típus Talajszennyezés elleni védekezés
C típus Szállítás
A típus Bányászathoz kötődő ábrázolási módok
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
B típus Bányatörvény és végrehajtási utasításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jogszabályok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszíni vízfolyások, források, a víz elhelyezkedése a kőzetben, talaj-, réteg- és
karsztvizek, nyílt tükrű és nyomás alatt álló vizek
Kőzetek víztelenítésének elvei, módszerei, a kőzetek tulajdonságai, illetve
viselkedésük vízzel telített és víztelenített állapotukban
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Talajmechanikai alapfogalmak, rézsűk állékonysága, csúszások, talajok tömörödése,
illetve tömöríthetősége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Rekultivációs technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a
bányászati létesítményeket
Szállító útvonalakat portalaníttat
Gondoskodik a keletkező por csökkentéséről
Gondoskodik a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Keletkező mérgező gázok káros hatása elleni védekezés
C típus Keletkező por káros hatása elleni védekezés
C típus Rekultiváció
C típus Ürítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányaművelés befejezését követően megvalósítandó rekultiváció tereptani feladatai,
a technikai rekultiváció: egyengetés, rézsűk, padkák, árkok, sáncok, földutak, telepítő
padkák képzésének módszerei, minőségi követelményei
Bányabezárással, felhagyásal kapcsolatos gyakorlati feladatok
Termelési tevékenység során előforduló veszélyforrások, rézsű- és blokk-omlás,
talajsüllyedés, repedések, csúszólapok megjelenése, talajmozgások, vízbetörés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányatechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Kezelteti az emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, szállítóberendezéseket
Szállítási utat, anyagdepót, raktárt tűz ki
Elhelyezteti a meddőt, kialakíttatja a hányófelületet
Lefedést végeztet, homlokot igazíttat, bányaudvart alakíttat ki
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a
bányászati létesítményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jövesztési technológiák
C típus Pneumatikai alapismeretek
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
D típus Vontatás
C típus Szilárdságtani alapismeretek
D típus Robbanóanyag keverők és töltőgépek
C típus Elektromosságtani alapismeretek
C típus Kinetikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai láncrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Géptani szaktanterem
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Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jövesztő- vagy rakodóberendezés műszaki jellemzői, a jövesztett anyag
talajmechanikai tulajdonságai
A gépi berendezések működési műszaki jellemzői, ezek beállításának módszere
Mechanikus védelmi rendszerek (biztonsági berendezések), a védelmi rendszer
működése után elvégzendő feladatok
A gépi berendezések szerkezeti felépítése, a főbb szerkezeti egységek működési elve,
üzemeltetési feltételei, körülményei, műszaki rajz és leírás, valamint a gyakorlat során
szerzett tapasztalat alapján
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányászati alapfeladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az üzemzavar okát, javítási, karbantartási igényt
Kezelteti az emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, szállítóberendezéseket
Fejtési munkát végeztet, jövesztőgépet kezeltet, biztosítószerkezetet, berendezést
kezeltet
Lefedést végeztet, homlokot igazíttat, bányaudvart alakíttat ki
Fúrólyukat, töltetüreget, kamrát stb. telepíttet
Robbantóanyagokat szállíttat és tároltat
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Készletezteti a robbantóanyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányászati munkafolyamatok
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
B típus Emberi tényező szerepe
C típus Okmányolási szabályok
C típus Műszaki ábrázolás
C típus Közúti szállítás
C típus Fúrás
C típus Kőzetmozgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Figyelemmegosztás
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Robbantási Technológiai Előírás értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
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54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jövesztés – legyező, süllyesztéses, mély és magas kotrás, új munkafront (betörés)
kialakítása fordulóval és menetből – technológiai műveletei
A szállítóberendezések folyamatos és szakaszos áthelyezése, hosszabbítása, rövidítése,
a pályameghatározás (kitűzés) elméleti és gyakorlati módszerei, a szalagpálya húzási
(rukkolási) hosszának, magasságának, sebességének előírásai
A szállítóberendezés fej-, vég- és feladóállomás áthelyezésének technológiája, gépi
berendezései, szervezési feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.3/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közlekedési utat készíttet, megépítteti a külszíni létesítményeket, kiépítteti az
energiaellátást
Szállítási utat, anyagdepót, raktárt tűz ki
Ideiglenes vasutat építtet és szállítóberendezést hosszabbíttat
Tervezi a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját
Tervezi a be-, ki- és átszerelési feladatokat
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányanyitás és -üzemeltetés
B típus Bányászati munkafolyamatok
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
A típus Bányászathoz kötődő ábrázolási módok
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
A típus Munkaszervezés
B típus Bányaüzem munkájához kapcsolódó számítógépes programok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Technoógiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Optimalizálási feladatok megoldása számítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Számítógép-terem
258

Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés alapfogalmainak ismerete
Az előkészítés különböző fázisaiban alkalmazott legfontosabb gépek működése,
jellemzése, az előkészítés eljárásainak ismerete
Az előkészítéshez kapcsolódó egyéb eljárások és berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.4/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányakárok, rendkívüli események kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az üzemzavar okát, javítási, karbantartási igényt
Gondoskodik a keletkező por csökkentéséről
Munkahelyeket vízteleníttet, külvízvédelmi létesítményeket építtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányakár és megelőzése
B típus Bányaveszélyek
C típus Okmányolási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányamentés szervezete, a riasztás és a mentés szabályai, végrehajtása
Mentőkészülék üzembe helyezése, munkavégzés, mentés
Omlás, robbanás, bányatűz, vízbetörés esetén a mentés menete
Elsősegélynyújtás ájulás, áramütés, égés, fulladás, csonttörés, gerinctörés esetén
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Vérzéscsillapítás módjai, sebellátás szabályai
Mentőraj irányítása
Bekövetkezett bányakárok lokalizálása, csökkentése, elhárítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.5/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányaüzemeltetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Ideiglenes vasutat építtet és szállítóberendezést hosszabbíttat
Elhelyezteti a meddőt, kialakíttatja a hányófelületet
Töreti és osztályoztatja a haszonanyagot, deponáltatja a terméket
Eltávolíttatja a gépi berendezéseket, lebontatja (utóhasznosításra előkészíti) a
bányászati létesítményeket
Fúrólyukat, töltetüreget, kamrát stb. telepíttet
Robbantóanyagokat szállíttat és tároltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános ábrázolási, szerkesztési módok
B típus Ásványi előfordulások
B típus Bányanyitás és -üzemeltetés
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
A típus Bányászathoz kötődő ábrázolási módok
C típus Anyagszállító rendszerek
D típus Anyagtovábbító csőrendszerek
C típus Víztelenítés és vízelvezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Rendszerben való gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányaműveléstani szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászati és bányaműveléstani alapfogalmak
Bányászati munkafolyamatok (jövesztés, rakodás, szállítás, biztosítás, szellőztetés,
vízemelés) módjai, menete, szabályai, eszközei, gépei
Összetett bányászati tevékenységek (aknamélyítés, vágathajtás, fenntartás, fejtés)
végzésének menete, irányítása, biztonsági és műszaki előírásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek javítása, karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az üzemzavar okát, javítási, karbantartási igényt
Tervezi a be-, ki- és átszerelési feladatokat
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagszállító rendszerek
D típus Anyagtovábbító csőrendszerek
C típus Elektromosságtani alapismeretek
D típus Szállítószalagok és elevátorok
D típus Szellőztetés
D típus Irányítási rendszerek
E típus Villamos gépek üzemtana
D típus Szivattyúk
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Tangéppark
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépi berendezések kezelési, karbantartási, kenési utasításai
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Tervszerű megelőző karbantartás műveletei
Az üzemeltetés, technológiai mozgás, hibaelhárítás és karbantartási feladatok
biztonsági, üzemi, munkaegészségi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásainak
ismerete, alkalmazása és betartása
Hibás biztosítószerkezet javítása vagy cseréje, a biztosítás megerősítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Tervezi a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját
Kezelteti az emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, szállítóberendezéseket
Fejtési munkát végeztet, jövesztőgépet kezeltet, biztosítószerkezetet, berendezést
kezeltet
Lefedést végeztet, homlokot igazíttat, bányaudvart alakíttat ki
Töreti és osztályoztatja a haszonanyagot, deponáltatja a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyesés
C típus Fejtés
C típus Felrakás
C típus Fúrás
C típus Jövesztési technológiák
C típus Útépítés
C típus Kőzetmarás
C típus Kőzetvágás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai láncrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelési tevékenység végzése
Jövesztés technológiai műveletei
Védelmi rendszerek
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Szállítóberendezés üzemeltetése, rakodás technológiai műveletei, gépi berendezések
mozgási műveletei, több összekapcsolt gép üzemeltetése, földmunkagépek
üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.3/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányagépek, rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések
alkalmazását ellenőrzi
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Ideiglenes vasutat építtet és szállítóberendezést hosszabbíttat
Fejtési munkát végeztet, jövesztőgépet kezeltet, biztosítószerkezetet, berendezést
kezeltet
Töreti és osztályoztatja a haszonanyagot, deponáltatja a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagszállító rendszerek
D típus Anyagtovábbító csőrendszerek
C típus Kötöttpályás szállítás
C típus Hidraulikai alapismeretek
D típus Köteles emelő (lift)
D típus Kőzetmarók
C típus Rakodás
C típus Tolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technológiai láncrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Technoógiai folyamatábrák értelmezése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Villamosságtani szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépi berendezések műszaki jellemzői
Kezelési, karbantartási, kenési utasítások
Gépi berendezések szerkezeti felépítése, működési elve
Villamosságtani alapfogalmak, irányítástechnika, villamos betáplálási rendszerek,
villamos működtetés feladatai, végálláskapcsolók, reteszelések
Villamos gépek üzemtana
A bányászat igényeit is figyelembe vevő élet- és vagyonbiztonságot szolgáló
megoldások
Az irányítási rendszerek
A villamosberendezések biztonságtechnikája, a jelző és hírközlő berendezések

263

085/4.0/0032-06

Gazdálkodás

azonosítója

szk
szk

085/4.1/0032-06
085/4.2/0032-06

0
8

0 12
0 0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemi gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját
Tervezi a be-, ki- és átszerelési feladatokat
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Közlekedési utat készíttet, megépítteti a külszíni létesítményeket, kiépítteti az
energiaellátást
Műszaki- és gazdaságossági számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bányaműveléstani alapfogalmak
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
C típus Deponálás
B típus Emberi tényező szerepe
C típus Gazdálkodás gyakorlata
C típus Gazdálkodási alapfogalmak
C típus Okmányolási szabályok
B típus Bányaüzem munkájához kapcsolódó számítógépes programok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányatörvény célja, hatálya és főbb rendelkezései
Az ásványi előfordulások természeti jellemzői és a gazdasági környezet közötti
kapcsolatrendszer
A külfejtésekre vonatkozó (letakarítás, termelés, hányóképzés) különleges szabályok
Legjellemzőbb művelési módok, technológiai eljárások
Homok-, kő-, kavics-, illetve ásványbánya üzemmenete, műszaki tervdokumentumai
Mélyműveléses szén-, érc- és ásványbányászati fejtési rendszerek, a fejtésmódok
történeti fejlődése, a napjainkban általánosan
alkalmazott széles- és keskenyhomlokú fejtésmódok technológiai menete,
alkalmazásának körülményei, szabályai, gépi berendezései és azok működése
A munkaátvétel szabályai, a keresetszámítás módjai és menete, műszaknapló vezetése
és szakmány készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.2/0032-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaszervezési, ellenőrzési tervet állít össze
Fuvarlevelet, számlát állít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bányanyitás és -üzemeltetés
B típus Bányászati tevékenységek előírásai
B típus Bányatörvény és végrehajtási utasításai
C típus Gazdálkodási alapfogalmak
C típus Okmányolási szabályok
C típus Motiválási formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piacgazdasággal kapcsolatos alapfogalmak és alapösszefüggések, valamint a
piacgazdaság alapvető egységeinek, a vállalkozások különböző formáinak ismerete
A vállalkozások gazdasági helyzetét meghatározó főbb tényezők és az alapvető piaci
mechanizmusok ismerete és elemzése
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A vállalkozások működtetésével kapcsolatos vezetési és szervezési ismeretek
legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdései
A bányászat szakmai sajátosságaiból fakadó speciális körülmények ismerete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/1.1/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai biztosítás a mélyművelési bányászatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítóanyagot visszaraboltat, omlasztási munkát végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biztosítóanyagok
B típus Biztosítószerkezetek
B típus Biztosító elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Technológiai minták elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztosító anyagok, bányabiztonsági berendezések számvetése, igénylése,
felhasználása, alkalmazása, beépítése és visszanyerése
A üregképzés kőzetegyensúlyra gyakorolt hatása
A kőzetnyomás, kőzetmozgás, deformáció, áthárított nyomás, periodikus nyomás,
fejtési nyomáshullám fogalma, létrejötte, bányatérségre gyakorolt hatása, a beépített
biztosítószerkezet szerepe és működésének elve
A bányaműveletek kőzetmozgásos hatása, a védőpillérek szerepe, kijelölésének elvei
és szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.1/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Mélyművelési bányászati munkafolyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágathajtási feladatokkal kapcsolatos feladatokat végeztet
Meghatározza az ácsolat helyét és kialakítás módját, biztosító anyagokat beépíttet,
rögzíttet
Vágathajtási irányt beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztosítószerkezetek be- és kiszerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányászati szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelvény kinyerését célzó fejtési, rakodási, szállítási munkafolyamatok
Az aknácskák, gurítók, elágazások, kereszteződések, nagyszelvényű bányaterek, laza,
omlós anyagban kialakítandó vágatok speciális teendői, a különleges biztosítási és
munkaszervezési eljárások
Nyitott és zárt TH-biztosítás
A mechanikus támok főbb típusai, ezek karakterisztikája, fő részei, zárszerkezetek
szerinti fajtái
A támok jelleggörbéje, a zárt és nyitott körfolyamú hidraulikus támok működése, fő
elemei, hidraulikus támok teherbírása
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Keretes és blokkos önjáró biztosító-berendezések és pajzsbiztosítás szerkezete, és
hidraulikus rendszere
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.2/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Mélyművelési bányászati tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámmal, géppel vágatot hajtat és előtűzet
Meghatározza az ácsolat helyét és kialakítás módját, biztosító anyagokat beépíttet,
rögzíttet
Vágathajtási irányt beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztosítási eljárások és megoldások
C típus Alagútépítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kitűző eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
37 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányászati munkafolyamatok gyakorlati kivitelezése
A feltárási rendszerek jellemzői, alkalmazásuk feltételei
A közönséges aknamélyítés eszközei, speciális szabályai, veszélyforrásai, a biztosítási
eljárások, azok előnyei és hátrányai
A különleges aknamélyítési eljárások, alkalmazási körülményeik, műszaki és
gazdasági jellemzőik
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.3/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemi ismeretek a mélyművelési bányászatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagázokat mér
Gondoskodik a sújtólégrobbanás elkerüléséről
Biztosítóanyagot visszaraboltat, omlasztási munkát végeztet
Vágathajtási feladatokkal kapcsolatos feladatokat végeztet
Kéziszerszámmal, géppel vágatot hajtat és előtűzet
Meghatározza az ácsolat helyét és kialakítás módját, biztosító anyagokat beépíttet,
rögzíttet
Vágathajtási irányt beállít
Munkahelyi szellőztető rendszert szereltet és hosszabbíttat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biztosítóanyagok
B típus Biztosítószerkezetek
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B típus Biztosító elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelős magatartás
Döntési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányászati szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányalevegő jellemzői, fiziológiai hatásai
A bányalevegőben előforduló fojtó, mérgező és veszélyes bányagázok jellemzői,
keletkezésük, élettani hatásuk, az ellenük való védelem módjai és eszközei
A sújtólégrobbanás és a szénporrobbanás kialakulásának feltételei, a megelőzés és a
védelem módjai, eszközei, szabályai és a robbanás bekövetkezése utáni teendők
A bányavizek fajtái, veszélyessége, a bányatérségbe jutás módjai, a vizek
összegyűjtésének, kezelésének és kiemelésének eszközei, eljárása és szabálya
A vízbetörés elleni védekezés aktív és passzív módszerei, az egyes eljárások előnyei,
hátrányai, a térség vízháztartására gyakorolt hatása és költséghatásai
Vízbetörés esetén teendő intézkedések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/2.4/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Bányakárok, rendkívüli események a mélyművelési bányászatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bányagázokat mér
Gondoskodik a sújtólégrobbanás elkerüléséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gáztermékek és hatásuk
B típus Tűzvédelmi szabályok
B típus Bányamentés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Önállóság
Felelős magatartás
Döntési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányászati szaktanterem
Tanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bányamentés szervezete, a riasztás és a mentés szabályai, végrehajtása
Bányaveszélyek felismerése, jellemzői, kialakulásának körülményei, megelőzésének
módjai, eszközei és a vonatkozó biztonsági előírások
A bányakár fogalma, létrejötte, megelőzésének, illetve mérséklésének módjai, károk
felszámolása és a vonatkozó törvényi előírások
Az omlás, robbanás, bányatűz, vízbetörés esetén a mentés menete
Az elsősegélynyújtás módja a leggyakoribb bányászati baleseteknél
Menekülés és bányamentés körülményei, szabályai, szervezete, eszközei és módszerei
A fokozott balesetveszély elhárításának módjai, a szükséges biztosítás-megerősítési
módszerek
A rendkívüli eseményekre vonatkozó előírások fajtái, tartalma (tűzriadóterv, mentési
terv)
Elsősegélynyújtás mérgezés, égés és robbanásos balesetek esetén, a sebek ellátásának
szabályai, különféle kötözési eljárások
A sérültek bányabeli szállításának lehetőségei, módjai, a legáltalánosabb újraélesztési
eljárások
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82. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.1/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és bányaméréstan a mélyművelési bányászatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágathajtási irányt beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alagútépítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kitűző eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földi pont helyének meghatározása földrajzi koordinátákkal
Vetületek képzése, a sztereografikus vetület, hengervetület, az EOV fogalma
Országos koordináta-kereszt felvétele
Vetületi meridiánkonvergencia
Tahimetrálás és a szintvonalas térkép rajzolása hagyományos módon
Tahimetrálás elektronikus tahiméterrel, adatainak feldolgozása számítógéppel és
rajzgéppel
Térkép másolása, kisebbítés, nagyítás hagyományos úton és másológéppel
Új pontjelek elhelyezése külszínen, bányában, hossz- és keresztszelvényezés mérése és
szintvonalak rajzolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/3.2/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
272

Föld- és bányaméréstani gyakorlatok a mélyművelési bányászatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágathajtási irányt beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alagútépítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kitűző eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Bányászati szaktanterem
Tanterem
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Körívek kitűzése külszínen, bányában
Irány megadásai, előrevitele teodolittal bányában
Vágatok párhuzamosítása, kisháromszögelés, előmetszés, oldalmetszés, hátrametszés
szög és koordinátazárlat számítása és kiegyenlítése
Áttörés mérése, számítása, kitűzése
Diagonális egyenesek, párhuzamos egyenesek, szögek, szögfelezők kitűzése külszínen
Kapcsoló és tájékozódó mérések célja, szükségessége
Feladatok giroteodolittal, beillesztett poligonnal
Aknatorzulás mérése
Konvergencia mérése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
085/4.1/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Mélyművelési bányagépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkahelyi szellőztető rendszert szereltet és hosszabbíttat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztosítószerkezetek be- és kiszerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Bányagéptani szaktanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mélyműveléses szén-, érc- és ásványbányászati fejtési rendszerek, a fejtésmódok
történeti fejlődése
Napjainkban általánosan alkalmazott széles- és keskenyhomlokú fejtésmódok
technológiai menete, alkalmazásának körülményei, szabályai, gépi berendezései és
azok működése
A sűrítettlevegő-ellátás kompresszorainak fajtái, működésük
A pneumatika fogalma és felhasználási területei
Az irányító elemek csoportosítása, fő fajtái, a pneumatikus munkavégző elemek fajtái,
ventilátorok csoportosítása, munkapontja, szellőztetés módjai
A bányászatban alkalmazott főszellőztető ventilátorok típusai
A központi hálózat elemei, a csőhálózat felépítése, az egyedi levegőelőkészítő egység
szerepe, a légáram szabályozásának módjai, és a légáram megfordításának lehetőségei
a főszellőztetőnél
A légcsőventilátorok felépítése, működése, az aknafűtés módjai
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
085/4.2/0029-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi munkavégzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágathajtási feladatokkal kapcsolatos feladatokat végeztet
Kéziszerszámmal, géppel vágatot hajtat és előtűzet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztosítószerkezetek be- és kiszerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelős magatartás
Döntési képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási képesség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangéppark
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített frontfejtések átszerelésének feladatai, eljárásai, szervezési módjai és
nehézségei
Megismert bányagépek, berendezések, szállítóeszközök, irányítási rendszerek
alkamazása, kezelése, működtetése, kiszolgálása
Munkafolyamat elemek gyakorlása
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