GÉPGYÁRTÓSORI GÉPKEZELŐ, GÉPSZERELŐ
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,
– a 31 521 08 Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő 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: 31 521 08
A szakképesítés megnevezése:

Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
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31 521 08 0010 31 01
Autógyártó
31 521 08 0010 31 02
Háztartási gépgyártó

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30 %
70 %

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

van
1 év
szervezhető
az 1. tanév végén

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:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

szaktanterem
tanterem
gépészeti szaktanterem
spc szaktanterem
műszaki rajz szaktanterem
tanműhely
termelő tanműhely
nagyüzemi termelőhely
mérőszoba
hidraulika szaktanterem
pneumatika 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:
a képzés megkezdhető a szakmai és
vizsgakövetelményeitt kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
8193

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti a gyártási tevékenységet
Végrehajtja a szerelési folyamatot
Gyártósori gépeket kezel
Megmunkáló gépeket kezel
Gyártósor, gépek karbantartását végzi
Ellenőrzést végez
Próbagyártást végez
Mérőeszközöket kezel
Betartja a munka-, tűz- környezetvédelmi és minőségügyi előírásokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 521 02 0000 00 00
Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltető
54 521 05 0000 00 00
Üzememeltető gépésztecnikus
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).

4

7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelmi ismeretek
A Tűzvédelmi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtási ismeretek
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0203-06 A próbagyártás technológiája
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a napi gyártásról
Ellenőrzi a próbagyártáshoz szükséges feltételek meglétét
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Ellenőrzi az általa használt eszközök, szerszámok megfelelőségét
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Vezeti a gépnaplót
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket
Szelektálja a hulladékokat a veszélyességi fokuk szerint
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elkülöníti a gyártás során kifogásolt terméket
Intézkedik az általa megmunkált próbagyártmány hibája esetén
Ismerteti a próbagyártással kapcsolatos tapasztalatait
Javaslataival részt vesz a gyártástechnológia végleges kidolgozásában
Műszakváltás esetén átadja a berendezést és az üzemelés során tapasztaltakat a
váltótársnak
Leállítja a berendezéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
B Gépbeállítási alapismeretek
B Ellenőrzési alapismeretek
B Ellenőrző eszközök
B Munkavédelem, biztonságtechnika
B Alapvető munkavédelmi szabályok
A Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A Tűzvédelem
A Környezetvédelem
B Mintadarab méretének ellenőrzése
B A termék folyamatos ellenőrzése
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C
B
B
B
B
B
B
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B

Az önellenőrzés bizonylatolása
Anyagbiztosítás
Anyagmozgatás
Szállítás
Termékellenőrzés (méret, térfogat, súly, alak)
Késztermék tárolása
Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
Hulladékeltávolítás
Számítógépes vezérlés használata
Vészjelzők használata (vészleállító)
Menekülési útvonal
Gépek védőberendezésének használata
Egyéni védőeszközök használata
A gépek munkavédelmi előírásai
Kollektív védőeszközök használata
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
Helyi tűzvédelmi utasítások
Veszélyes hulladékok kezelése
Szelektív hulladékgyűjtés
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás ismerete
A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Kezelési útmutatók
Gyártási előírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai beszédkészség
3
Rajzi készségek, képességek
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
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5
5
4
5
3

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Gép kezelőszerveinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0339-06 Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket
Intézkedik a feltételek hiánya esetén
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a
munkahelyen a gyártási (szerelési) logika szerint
Az előző gyártási műveleti helytől átveszi a munkadarabot
Dokumentálja az előző műveleti helyről a munkadarab átvételét
Intézkedik az átvett nem megfelelő alkatrész/termék esetén
Üzembe helyezi a munkahelyi gépeket, berendezéseket
Bemeneti ellenőrzést végez
Dokumentálja a mintadarab ellenőrzését
Elindítja a folyamatos gyártást
Elvégzi a részére kijelölt munkafeladatot
Elvégzi a számára előírt műveleteket
Ellenőrzi a munkáját a számára előírt műveletek elvégzése után
Intézkedik az általa elvégzett munkafeladat hibás eredménye esetén
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Helyszínen javítható hiba esetén elvégzi a gyártmány javítását
Helyszínen nem javítható hiba esetén a technológiai utasításoknak megfelelően jár el
Dokumentálja a javítással kapcsolatos tevékenységét
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a
gyártás folyamatát, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Továbbítja a gyártmányt a következő munkafázishoz
Továbbítja a kísérődokumentációt a következő munkafázishoz
Dokumentálja az általa elvégzett munkafeladatot, az ellenőrzés eredményét
Gyártásközi ellenőrzést végez
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a gépek
kezelését, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Átadásra felkészíti a gyártósori gépet
Dokumentálja az átadás-átvételt
Részt vesz a végellenőrzéssel kapcsolatos felkészítésen
Megismeri a végellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek használatát
Gyakorolja a végellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek használatát
Gyakorlatban bemutatja az elsajátított ismereteket
Elvégzi a végellenőrzést
Dokumentálja a végellenőrzés eredményét
Elvégzi a szükséges karbantartási feladatokat
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Környezetszennyezés esetén kárelhárítást végez, jelentést készít
Betanítja a beosztott tanulókat
Dokumentálja a beosztott tanulók betanulási tevékenységét
Ellenőrzi a beosztott tanulók tevékenységét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
D Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
D Ábrázolási módok
D Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
D Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
B Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
C Gépelemek jelképes ábrázolása
C Méretmegadás szabályai
C Tűrések, illesztések
C Alak-, méret- és helyzettűrések
B Felületi tisztaság és érdesség fogalma és értékelése
C Műveletterv
B Műveleti utasítás
D Gyártmánykatalógusok
B Szabványok
C Mérési alapfogalmak, mérési hibák
B Hossz- és szögmérő eszközök
B Menetellenőrzés
B Felületek ellenőrzése
C Fogaskerekek mérése
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C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
B
B
B
D
B
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Elektronikus mérőeszközök
Digitális méréstechnika
Számítógépes mérőeszközök
Sorozatmérés eszközei
Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
Gyártásszervezési alapfogalmak
Egyedi munkahelyes összeszerelés
Mozgó munkahelyes szerelés
Futószalag rendszerű gyártás
Automatizált szerelés
Munkadarab-szállító berendezések
Munkahely-mozgató rendszerek
Alkatrészellátó egységek
Szerelőegységek
Robotok
Mérő, beállító egységek
Ellenőrző, végellenőrző egységek
Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
Gyártósori munkahelyek kapcsolata
Gyártósorok irányítási rendszere
Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
A biztonságos munkavégzés feltételei
Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk
Tervszerű karbantartás
TPM-karbantartási rendszer
CNC-technika alkalmazása a gyártásban
Megmunkálóközpontok
Az integrált számítógépes gyártás
A rugalmas gyártórendszerek
A gyártósorok mechanikus elemei
Szíjhajtású, lánchajtású mdb. továbbítás
Palettás gyártósorok
Konvejorsorok
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok hidraulikus elemei
Sajtoló egységek
Munkadarab-befogó egységek
Munkadarab-emelő lift
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemei
Rögzítőegységek
Tömíttettségvizsgáló egységek
Csavarozógépek
Alkatrészellátás, alkatrészadagolás
Logisztikai rendszer
Szerszámok, mérőeszközök
Minőségfejlesztés
Előszerelő csoportmunkahelyek
Részegységeket előállító munkahelyek
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C
B
A
B
B
C
C
C
B
A
A
C
C
C
C
A
C
C
C
D
B
B
D
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok
A kis teherbírású emelőgépek
Biztonságos munkavégzés feltételei
Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk
Hűtő- kenőanyagok
A minőségbiztosítás alapfogalmai
A termékekkel kapcsolatos fogalmak
A minőségellenőrzéssel és minőségirányítással kapcsolatos fogalmak
A selejttel kapcsolatos fogalmak
A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
követelmények
A helyesbítő tevékenységre vonatkozó követelmények
A belső minőségügyi felülvizsgálatok
A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
A Minőségi Kézikönyv
Munkautasítások
Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés
Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
Minőségképesség vizsgálat elve, menete
Hulladékgazdálkodási ismeret
Kézi anyagalakítási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
Esztergályozási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
Marási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
Fúrási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
Köszörülési ismeretek (elmélet/gyakorlat)
Egyéb forgácsolási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
Felülettisztítás technológiája, gépei
Szerelőszerszámok ismerete
A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete
Anyagmozgatási, teheremelési ismeretet
Szerelési, hibaelhárítási ismeret
Alapvető munkavédelmi szabályok
Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Tüzvédelem
Környezetvédelem
Munkavédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
4
4
4
5
3
5

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és jelzések értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Mérőeszközök használata
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
Gép kezelőszerveinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Egyéb mérőműszerek használata
A környezet védelme

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
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Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0344-06 Autógyártó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Alkalmazza az alapvető forgácsológépeket
Működteti a számjegyvezérlésű szerszámgépeket
Hidraulikai-pneumatikai elemeket javít
Felméri a numerikusan, hidraulikusan, pneumatikusan irányított berendezések állapotát
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Használja az egyéni- és alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
Elvégzi a napi karbantartást
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Dokumentálja az átadás-átvételt
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel
Hidraulika rendszer hibát megállapít
Pneumatika rendszer hibát megállapít
Hidraulika rendszer hibát elhárít
Pneumatika rendszer hibát elhárít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
D Vonatkozó jogszabályok
D Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
D Ábrázolási módok
D Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
D Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
B Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
B Biztonsági adatlapok
C Gépelemek jelképes ábrázolása
C Méretmegadás szabályai
C Felületi tisztaság és érdesség fogalma és értékelése
C Tűrések, illesztések
C Alak, méret és helyzettűrések
C Műveletterv
B Műveleti utasítás
D Gyártmánykatalógusok
B Szabványok
C Mérési alapfogalmak, mérési hibák
13

B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
B
B
B
D
B
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Hossz- és szögmérő eszközök
Menetellenőrzés
Felületek ellenőrzése
Fogaskerekek mérése
Elektronikus mérőeszközök
Digitális méréstechnika
Számítógépes mérőeszközök
Sorozatmérés eszközei
Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
Gyártásszervezési alapfogalmak
Egyedi munkahelyes összeszerelés
Mozgó munkahelyes szerelés
Futószalag rendszerű gyártás
Automatizált szerelés
Munkadarab szállító berendezések
Munkahely mozgató rendszerek
Alkatrészellátó egységek
Szerelő egységek
Robotok
Mérő, beállító egységek
Ellenőrző, végellenőrző egységek
Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
Gyártósori munkahelyek kapcsolata
Gyártósorok irányítási rendszere
Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
A biztonságos munkavégzés feltételei
Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk
Tervszerű karbantartás
TPM karbantartási rendszer
CNC-technika alkalmazása a gyártásban
Megmunkálóközpontok
Az integrált számítógépes gyártás
A rugalmas gyártórendszerek
A gyártósorok mechanikus elemei
Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab továbbítás
Palettás gyártósorok
Konvejorsorok
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok hidraulikus elemei
Sajtoló egységek
Munkadarab-befogó egységek
Munkadarab-emelő lift
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemei
Rögzítőegységek
Tömíttettségvizsgáló egységek
Csavarozógépek
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
Alkatrészellátás, alkatrészadagolás
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C
C
C
C
C
C
B
A
B
B
C
C
B
A
A
C
C
C
C
A
C
C
C
D
B
B
D
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B

Logisztikai rendszer
Szerszámok, mérőeszközök
Minőségfejlesztés
Előszerelő csoportmunkahelyek
Részegységeket előállító munkahelyek
CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok
A kis teherbírású emelőgépek
Munkavédelmi ismeretek
Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk
Hűtő- kenőanyagok
A termékekkel kapcsolatos fogalmak
A minőségirányítással és minőségellenőrzéssel kapcsolatos fogalmak
A selejttel kapcsolatos fogalmak
A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
követelmények
A helyesbítő tevékenységre vonatkozó követelmények
A belső minőségügyi felülvizsgálatok
A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
A Minőségi Kézikönyv
Munkautasítások
Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés
Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Hulladékgazdálkodás
Kézi anyagalakítás elmélet/gyakorlat)
Esztergályozás (elmélet/gyakorlat)
Marás (elmélet/gyakorlat)
Fúrás (elmélet/gyakorlat)
Köszörülés (elmélet/gyakorlat)
Egyéb forgácsolási eljárások (elmélet/gyakorlat)
Szerelőszerszámok
A szerelés gépei, készülékei
Anyagmozgatás, teheremelés
Szerelés, hibaelhárítás
Alapvető munkavédelmi szabályok
Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Segédenergia szerepe, előállítása, levegő-előkészítés
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C
C
A
C
C
A
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C

A nagynyomású közeg biztonságtechnikája, berendezései
Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.
Pneumatikus kör felépítése
Út-, követő-, időterv vezérlés
Energia közvetítő anyagok
Szerkezeti elemek rajzi jelei
Energia átalakítók
Hidraulikus kör felépítése
Út-, követő-, programvezérlés
Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők, jeltárolók
Jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és beavatkozó szervek
Elektro-pneumatika
Elektro-hidraulika
Szabályozástechnika segédenergiái
Pneumatikus szabályozás elemei, érzékelők, szabályozók
Végrehajtó és beavatkozó szervek
Villamos szabályozás, PID szabályozók
Távadók, végrehajtó és beavatkozó szervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Információforrások kezelése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3
Gépelemek jelképeinek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, jelzések értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3
Műszaki táblázatok kezelése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
4
Mérőeszközök használata
4
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
4
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok értelmezése
4
Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák használata
3
Forgácsológépek kezelése
4
Gép kezelőszerveinek kezelése
5
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3
Egyéb mérőműszerek használata
5
Környezetvédelem iránti elkötelezettség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelem megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0343-06 Háztartási gépgyártó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Hidraulikai-pneumatikai elemeket javít
Felméri a numerikusan, hidraulikusan, pneumatikusan irányított berendezések állapotát
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Alapvető elektronikai áramköröket készít
Alkalmazza a különböző tervezést segítő programokat
Elektronikai elemeket összeépít
Műanyagból készített alkatrészeket összeszerel
Üzembehelyezi a háztartási gépeket
Háztartási gépeket összeállít
Használja az egyéni- és alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
Elvégzi a napi karbantartást
Ellenőrzi és dokumentálja az az általa elvégzett munkafeladat eredményét
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Dokumentálja az átadás-átvételt
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel
Hidraulika rendszer hibát megállapít
Pneumatika rendszer hibát megállapít
Hidraulika rendszer hibát elhárít
Pneumatika rendszer hibát elhárít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
D Vonatkozó jogszabályok ismerete
D Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
D Ábrázolási módok
D Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
D Összeállítási rajzok tartalmi és formai jellemzői
B Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B Biztonsági adatlapok
C Gépelemek jelképes ábrázolása
B Oldható kötések
B Nemoldható kötések
C Méretmegadás szabályai
C Tűrések, illesztések
C Alak, méret és helyzettűrések
C Műveletterv
B Műveleti utasítás
D Gyártmánykatalógusok
B Szabványok
C Mérési alapfogalmak, mérési hibák
B Hossz- és szögmérő eszközök
B Menetellenőrzés
B Felületek ellenőrzése
C Fogaskerekek mérése
C Elektronikus mérőeszközök
C Digitális méréstechnika
C Számítógépes mérőeszközök
C Sorozatmérés eszközei
C Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
C Gyártásszervezési alapfogalmak
D Egyedi munkahelyes összeszerelés
D Mozgó munkahelyes szerelés
D Futószalag rendszerű gyártás
D Automatizált szerelés
D Munkadarab szállító berendezések
D Munkahely mozgató rendszerek
D Alkatrészellátó egységek
D Szerelő egységek
D Robotok
D Mérő, beállító egységek
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D
D
D
D
C
B
B
B
D
B
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
A
B
B
B
C
C
B
A
A
C
C
C

Ellenőrző, végellenőrző egységek
Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
Gyártósori munkahelyek kapcsolata
Gyártósorok irányítási rendszere
Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
A biztonságos munkavégzés feltételei
Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk
Tervszerű karbantartás
TPM-karbantartási rendszer
CNC-technika alkalmazása a gyártásban
Megmunkálóközpontok
Az integrált számítógépes gyártás
A rugalmas gyártórendszerek
A gyártósorok mechanikus elemei
Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab továbbítás
Palettás gyártósorok
Konvejorsorok
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok hidraulikus elemei
Sajtoló egységek
Munkadarab befogó egységek
Munkadarab emelő lift
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemei
Rögzítőegységek
Tömíttettségvizsgáló egységek
Csavarozógépek
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
Alkatrészellátás, alkatrészadagolás
Logisztikai rendszer
Szerszámok, mérőeszközök
Minőségfejlesztés
Előszerelő csoportmunkahelyek
Részegységeket előállító munkahelyek
CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok
A kisteherbírású emelőgépek
Munkavédelem
Érintésvédelem
Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk
Hűtő- kenőanyagok
A termékekkel kapcsolatos fogalmak
A minőségirányítással és minőségellenőrzéssel kapcsolatos fogalmak
A selejttel kapcsolatos fogalmak
A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
követelmények
A helyesbítő és megelőző tevékenységre vonatkozó követelmények
A belső minőségügyi felülvizsgálatok
A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
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C
A
C
C
C
D
B
B
D
C
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
C
A
C
C
A
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C

A Minőségi Kézikönyv
Munkautasítások
Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés
Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Minőségképesség vizsgálat elve, menete
Hulladékezelés
Hulladékgazdálkodás
Szerelőszerszámok
A szerelés gépeinek, készülékeinek
Anyagmozgatás, teheremelés
Szerelés, hibaelhárítás
Alapvető munkavédelmi szabályok
Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Segédenergia szerepe, előállítása, levegő-előkészítés
A nagynyomású közeg biztonságtechnikája, berendezései
Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.
Pneumatikus kör felépítése
Út-, követő-, időterv vezérlés
Energia közvetítő anyagok
Szerkezeti elemek rajzi jelei
Energia átalakítók
Hidraulikus kör felépítése
Út-, követő-, programvezérlés
Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők, jeltárolók
Jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és beavatkozó szervek
Elektro-pneumatika
Elektro-hidraulika
Szabályozástechnika segédenergiái
Pneumatikus szabályozás elemei, érzékelők, szabályozók
Végrehajtó és beavatkozó szervek
Villamos szabályozás, PID szabályozók
Távadók, végrehajtó és beavatkozó szervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
4
4
4
5
3
5

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Mérőeszközök használata
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
Gép kezelőszerveinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Egyéb mérőműszerek használata
Környezetvédelem iránti elkötelezettség

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Monotónia tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
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A 31 521 08 0010 31 01 azonosító számú, Autógyártó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
0110-06
A próbagyártás technológiája
0203-06
Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok
0339-06
Autógyártó feladatok
0344-06
A 31 521 08 0010 31 02 azonosító számú, Háztartási gépgyártó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
0110-06
A próbagyártás technológiája
0203-06
Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok
0339-06
Háztartási
gépgyártó feladatok
0343-06
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8. A képzés szerkezete
A 31 521 08 0010 31 01 azonosító számú, Autógyártó megnevezésű elágazás
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
4

109/1.0/0339-06

109/1.0/0339-06

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

109/1.0/0110-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

109/2.0/0344-06

27
28
29
30
31
32
33
34
35

109/2.0/0203-06
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
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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

109/6.0/0339-06

5

109/3.0/0203-06

109/3.0/0344-06

109/1.0/0344-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

109/1.0/0203-06

21

109/4.0/0344-06

109/2.0/0339-06

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

23
24
25
26
27
28
29
30

109/4.0/0339-06
109/5.0/0339-06

22

31

109/3.0/0339-06

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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

24

32

A 31 521 08 0010 31 02 azonosító számú, Háztartási gépgyártó megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
4

109/1.0/0339-06

109/1.0/0339-06

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

109/1.0/0110-06

16
17
18
19
20
21
22
23
24

109/2.0/0343-06

25
26
27
28
29
30
31

109/5.0/0339-06

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

32

109/6.0/0339-06

33
34
35

109/2.0/0203-06

109/4.0/0339-06

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
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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

25

36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

109/3.0/0203-06

109/1.0/0203-06

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

109/3.0/0343-06

18
19
20
21

109/4.0/0343-06

109/2.0/0339-06

109/1.0/0343-06

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

109/3.0/0339-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni 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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

26

32

A 31 521 08 0010 31 01 azonosító számú, Autógyártó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

109/1.0/0110-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

109/1.0/0203-06
109/2.0/0203-06
109/3.0/0203-06
109/1.0/0339-06
109/2.0/0339-06
109/3.0/0339-06
109/4.0/0339-06
109/5.0/0339-06
109/6.0/0339-06
109/1.0/0344-06
109/2.0/0344-06
109/3.0/0344-06
109/4.0/0344-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Tervezési feladatok
Veszélyes hulladék kezelése
Gyártási feladatok
Műszaki alapozás
Gyártási folyamat
Karbantartás
Környezetvédelem
Az utánpótlás nevelése
Általános gyártási ismeretek
Minőségirányítás
Műszaki alapismeretek
Gyártási ismeretek
Karbantartás
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

36

0

108

96
10
0
12
0
0
0
8
80
32
98
120
0
528

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
0
0
316

0
0
252
126
105
29
8
0
0
0
266
0
70
856

96
10
252
138
105
29
8
8
80
32
644
120
70
1700

A 31 521 08 0010 31 02 azonosító számú, Háztartási gépgyártó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

15

109/1.0/0110-06

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

109/1.0/0203-06
109/2.0/0203-06
109/3.0/0203-06
109/1.0/0339-06
109/2.0/0339-06
109/3.0/0339-06
109/4.0/0339-06
109/5.0/0339-06
109/6.0/0339-06
109/1.0/0343-06
109/2.0/0343-06
109/3.0/0343-06
109/4.0/0343-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Tervezési feladatok
Veszélyes hulladék kezelése
Gyártási feladatok
Műszaki alapozás
Gyártási folyamat
Karbantartás
Környezetvédelem
Az utánpótlás nevelése
Általános gyártási ismertek
Minőségirányítás
Műszaki alapismeretek
Gyártási ismeretek
Karbantartás
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

36

0

108

96
10
0
12
0
0
0
10
80
32
98
120
0
530

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
0
0
216

0
0
252
126
105
27
10
0
0
0
266
98
70
954

96
10
252
138
105
27
10
10
80
32
544
218
70
1700

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.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.
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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
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0203-06 A próbagyártás technológiája
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Próbagyártás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A próbagyártás dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0339-06 Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A beérkező darab vizsgálata, mintadarab gyártása, kísérő dokumentáció kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
30

Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Alkatrészrajz alapján a gyártás
meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc

anyag-,

szerszám-,

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gyártósori gyártásszervezési alapfogalmak
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–

6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–

8. vizsgarész
–
9. vizsgarész
–

10. vizsgarész
–
11. vizsgarész
–
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eszközigényének

12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
–

14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0344-06 Autógyártó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Berendezések állapotának felmérése, alapparaméterek beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Részegységek szerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Forgácsológépek kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Minőségellenőrzési alapfogalmak
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0343-06 Háztartási gépgyártó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Berendezések állapotának felmérése, alapparaméterek beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
32

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Részegységek szerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Részegységek összeszerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Háztartási gépek és szerelésük
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 08 0010 31 01 azonosító számú, Autógyártó megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
14. vizsgarész: 50
A 31 521 08 0010 31 02 azonosító számú, Háztartási gépgyártó megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
15. vizsgarész: 50
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Gépgyártósori
gépkezelő, gépszerelő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 08 0010 31 01 azonosító számú, Autógyártó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

109/1.0/0110-06

Általános gépészeti
sza
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
sza
feladatok

azonosítója

109/1.1/0110-06

0

0
108

109/1.2/0110-06

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0

0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igánylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem szabályozása
A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok és
hatásai
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái
Zaj és rezgés
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

109/1.0/0203-06

Tervezési feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

109/1.1/0203-06
109/1.2/0203-06
109/1.3/0203-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártáselőkészítés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az általa használt eszközök, szerszámok megfelelőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Ellenőrzési alapismeretek
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Termékellenőrzés (méret, térfogat, súly, alak)
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai beszédkészség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tájékozódás
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
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16
64
16

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

96

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészrajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése. Termékkatalógusokból, gépipari
táblázatokból gépelemek, készülékek, szerszámok kiválasztása. Mérő- és ellenőrző
eszközök megválasztása az adott feladathoz
Előgyártmányok, nyersanyagok, gépelemek méretének, anyagjellemzőinek ellenőrzése,
beazonosítása. Mérési dokumentáció készítése valamely létező minőségtanúsítási utasítás
alapján
A gépészetben gyakorta előforduló gyártási folyamatokhoz szerszám, készülékek,
kisgépek kiválasztása. A szerszámok és egyéb eszközök megfelelőségének ellenőrzése
beazonosítással, összvetéssel, mérőeszközös méréssel stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártás tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a próbagyártáshoz szükséges feltételek meglétét
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépbeállítási alapismeretek
B típus Mintadarab méretének ellenőrzése
B típus Anyagbiztosítás
E típus Számítógépes vezérlés használata
B típus Gyártási előírások
B típus Kezelési útmutatók
C típus Az önellenőrzés bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Rajzi készségek, képességek
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Összeállítási rajz értelmezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás feltételeinek biztosításához módszeresen megvizsgálja a szükséges
műszaki, technikai, szervezési, gazdasági, logisztikai, biztonságtechnikai, informatikai,
személyi feltételeket
A műhelyrajzokat, összeállítási rajzokat, művelettervet, készüléktervet, gépjellemzőket,
szerszámokat, készülékeket, élemiszeripari és vegyipari termékleírásokat összevet.
Ellentmondásos helyzeteket feltárja, ezeket megszünteti vagy módosításítja
Táblázat, nomogram vagy számítás alapján meghatározza a gyártáshoz szükséges
műszaki jellemzőket. Ezek alapján modellezi a próbagyártást. Megtervezi a
próbagyártmány, termék minősítését
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.3/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártási folyamat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismerteti a próbagyártással kapcsolatos tapasztalatait
Intézkedik az általa megmunkált próbagyártmány hibája esetén
Javaslataival részt vesz a gyártástechnológia végleges kidolgozásában
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elvégzi a szükséges korrekciókat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
B típus A termék folyamatos ellenőrzése
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus A gépek munkavédelmi előírásai
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Esetleírás készítése 30%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás tapasztalatai alapján javaslatot tesz az esteleges hibák elhárítására. A
gyártási módszereket, eljárásokat saját hatáskörében módosítja, illetve a hatáskörét
meghaladó technológiai folyamatokra módosító javaslatot tesz
Megtervezi a biztonságtechnikai eszközök, berendezések felszerelésének, ellenőrzésének
menetét. A tervezés során figyelembe veszi a hatályos munkabiztonsági előírásokat,
irányelveket
Megtervezi az üzemeltetési, működési folyamatot. Egy adott termék gyártására részletes
folyamattervet készít. Elkészíti a gyártási folymat egymásra épülő vagy egymást követő
lépéseit
A kiemelten fontosnak tartott műveleteknél dokumentált ellenőrzési lépést ír elő
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

109/2.0/0203-06

Veszélyes hulladék
kezelése

azonosítója

sza

109/2.1/0203-06

10

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Veszélyes hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szelektálja a hulladékokat a veszélyességi fokuk szerint
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elkülöníti a gyártás során kifogásolt terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermék tárolása
A típus Környezetvédelem
C típus Hulladékeltávolítás
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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10

Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltető gépésztechnikus munkakörben gyakran előforduló veszélyes hulladékok
(gázok, gőzök, folyadékok, szilárd, szerves és szervetlen környezetre veszélyes anyagok)
veszélyességi jellemzőinek megismerése, veszélyes voltának biztonságos megítélése
A vonatkozó környezetvédelmi, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi hatósági előírások
és irányelvek ismerete. Az előírások alkalmazásának gyakorlati alkalmazása
A termelő munka során keletkező veszélyes hulladékok kiválogatása, elkülönítése,
munkahelyi tárolása, jelölése, dokumentálása. Az összegyűjtött veszélyes hulladékok
ellszállítása. A megsemmisítési folyamat figyelemmel kísérése
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4. TANANYAGEGYSÉG

109/3.0/0203-06

Gyártási feladatok

azonosítója

szk
szk

109/3.1/0203-06
109/3.2/0203-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Vezeti a gépnaplót
Leállítja a berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
B típus Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
B típus Kollektív védőeszközök használata
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elméletben megtanultakat a gyakorlatban alkalmazza. Az előzőekben megtervezett
próbagyártást végrehajtja. A próbagyártmány, termék előre megtervezett gyártási
jellemzői alapján beállítja a gyártógép vagy -gépsor jellemző adatait
Felszereli és beállítja a szerszámokat és a készülékeket. A terméket legyártja az
előzetesen megtervezett módon, gondosan ügyelve a gyártási, higiéniai, vegyvédelmi stb.
utasításokra
A gép munka közben, majd a munkadarab kivétele után mérőeszközös mérést és
használhatósági ellenőrzést végez. A mérőeszközös, illetve használhatósági ellenőrzés
eredményétől függően korrigálja a beállítási adatokat, a szerszámot és egyéb jellemzőket
A munka végzése közben a próbagyártás jellemző technológiai paramétereit feljegyzi a
gépnaplóba. A gyártás befejeztével a gépet tartozékaival együtt biztonságosan üzemen
kívüli állapotba helyezi
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelő gyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Tájékozódik a napi gyártásról
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Műszakváltás esetén átadja a berendezést és az üzemelés során tapasztaltakat a
váltótársnak

46

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Menekülési útvonal
B típus Egyéni védőeszközök használata
C típus A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Gépbeállítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
140 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási dokumentáció megismerése után felkészül egy adott termék gyártására.
Beállítja a gépet, készülékeket. Kiválasztja a szerszámot, készüléket, adagolókat és egyéb
segédeszközöket
Az előgyártmányt a gyártmánykísérő dokumentum alapján ellenőrzi. Tájékozódik a
darabszámról, a napi ütemezésről, az elő- és utántárolásról, a szállításról és egyéb a
termeléssel összefüggő feladatokról
Végzi a termelő munkát
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5. TANANYAGEGYSÉG

109/1.0/0339-06

Műszaki alapozás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

109/1.1/0339-06
109/1.2/0339-06
109/1.3/0339-06
109/1.4/0339-06

12
0
0
0

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentáció használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket
Intézkedik a feltételek hiánya esetén
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
D típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
B típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
C típus Műveletterv
B típus Műveleti utasítás
D típus Gyártmánykatalógusok
B típus Szabványok
C típus A Minőségi Kézikönyv
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A művelettervezés okmányai, ügyvitele
A műveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása
A helyzetmeghatározás és a bázisok szerepe
- a bázisok fogalma, fajtái
- a bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák
A műhelyrajzokat, összeállítási rajzokat, művelettervet, készüléktervet, gépjellemzőket,
szerszámokat, készülékeket tanulmányozza
Táblázat, nomogram vagy számítás alapján értelemzi a gyártáshoz szükséges műszaki
jellemzőket
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi megmunkálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen a
gyártási (szerelési) logika szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kézi anyagalakítási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Esztergályozási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Marási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Fúrási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Köszörülési ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Egyéb forgácsolási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Biztonságos munkavégzés feltételei
A típus Munkavédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli elõrajzolás
A kézi forgácsolóműhely rendje, munka- és tűzvédelem rendszerezése
Alkatrészek illesztése
- illesztés reszeléssel
- hántoló szerszámok, eszközök
- lemezalkatrész készítése
- sík és ívelt felületek hántolása
- a dörzsárazás szerszámai és művelete
- tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
- illesztés dörzsárazással
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
- illesztés csiszolással
- oldható kötések készítése, szerelése
- komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.3/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felülettisztítás technológiája, gépei
B típus Szerelőszerszámok ismerete
B típus A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete
B típus Anyagmozgatási, teheremelési ismeretet
B típus Szerelési, hibaelhárítási ismeret
C típus Szerszámok, mérőeszközök
C típus Előszerelő csoportmunkahelyek
C típus Részegységeket előállító munkahelyek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek szerelése
- gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból
- ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése
- hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése
- csigahajtómű szerelése, javítása
- tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása
- fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása
Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása
- különféle gépek, gépegységek, szerkezetek szerelésénél és javításánál alkalmazott
szerszámok, készülékek és műszerek
- szétszerelés, hibajegyzék összeállítása
Szegecskötések
Csoportosítás, kötéstípusok jellemzői és alkalmazási területei
Szegecstípusok, a kötés létrehozásának módja (két oldalról kialakítható kötések, egy
oldalról kialakítható kötések)
A szegecsek anyagai, szegecselés szerszámai
Hegesztett kötések
Fajtái, jellemzői, eszközei, alkalmazási területei
Létrehozásának módjai, folyamata
A hegesztett kötések optimális kialakításának szempontjai
Anyagok hegeszthetősége
Forrasztott kötések
Fajtái, jellemzői, eszközei, alkalmazási területei
A kötés létrehozásának folyamata, optimális kialakításának szempontja
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Ragasztott kötések
Jellemzői, alkalmazási területei
A ragasztott kötések optimális kialakításának szempontjai
A kötés létrehozásának folyamata, ragasztóanyagok
Szilárd illeszkedésű kötések (zsugorkötések)
Jellemzői, alkalmazási területei
A kötés kialakításának módjai, folyamatai
szerelés sajtolással, hőmérséklet-különbséggel, olajnyomással
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.4/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagypontosságú mérőeszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkáját a számára előírt műveletek elvégzése után
Gyártásközi ellenőrzést végez
Dokumentálja az általa elvégzett munkafeladatot, az ellenőrzés eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fogaskerekek mérése
C típus Elektronikus mérőeszközök
C típus Digitális méréstechnika
C típus Számítógépes mérőeszközök
C típus Sorozatmérés eszközei
C típus Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
B típus Felületi tisztaság és érdesség fogalma és értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
mérőszoba
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikus mérőeszközök, digitális méréstechnika, számítógépes mérőeszközök,
sorozatmérés eszközei, velük szemben támasztott követelmények pneumatikus,
elektromos mérőeszközök, mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolás
Mechanikai vizsgálatok szakítóvizsgálat: szakítógépek felépítése, működési elve,
próbadarabok előkészítése, diagram felvétele különböző próbatestek esetén, a
szakítódiagram értékelése, anyagjellemzők kiszámítása
Keménységvizsgálat: keménységmérés jelentősége, típusai, eszközei, próbadarabok
előkészítése, keménységvizsgálat különböző módszerekkel, Poldi, HB, HRC, HV
Ütőmunka vizsgálata, fajlagos ütőmunka megállapítása: ütőgép működési elve (Charpy), a
próbatest kialakítási elve, fajlagos ütőmunka meghatározása, a fajlagos ütőmunka
kiszámítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

109/2.0/0339-06

Gyártási folyamat

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

109/2.1/0339-06
109/2.2/0339-06
109/2.3/0339-06
109/2.4/0339-06
109/2.5/0339-06
109/2.6/0339-06

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

14
14
14
105
14
21
28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamat előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen a
gyártási (szerelési) logika szerint
Üzembe helyezi a munkahelyi gépeket, berendezéseket
Dokumentálja a mintadarab ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártásszervezési alapfogalmak
D típus Ábrázolási módok
D típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
D típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
C típus Gépelemek jelképes ábrázolása
C típus Méretmegadás szabályai
C típus Tűrések, illesztések
C típus Alak-, méret- és helyzettűrések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Összeállítási rajz értelmezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A gépészetben gyakorta előforduló gyártási folyamatokhoz szerszám, készülékek,
kisgépek kiválasztása. A szerszámok és egyéb eszközök megfelelőségének ellenőrzése
beazonosítással, összvetéssel, mérőeszközös méréssel stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.2/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elindítja a folyamatos gyártást
Elvégzi a részére kijelölt munkafeladatot
Elvégzi a számára előírt műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyedi munkahelyes összeszerelés
D típus Mozgó munkahelyes szerelés
D típus Futószalag rendszerű gyártás
D típus Automatizált szerelés
D típus Munkadarab-szállító berendezések
D típus Munkahely-mozgató rendszerek
D típus Alkatrészellátó egységek
D típus Szerelőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és jelzések értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Értelmezi a biztonságtechnikai eszközök, berendezések felszerelésének, ellenőrzésének
menetét. Az értelmezés során figyelembe veszi a hatályos munkabiztonsági előírásokat,
irányelveket
Megismeri az üzemeltetési, működési folyamatot. Egy adott termék gyártásának
folyamtervét megismeri, alkalmazza. Megismeri és alkalmazza a gyártási folymat
egymásra épülő vagy egymást követő lépéseit
A kiemelten fontosnak tartott műveleteknél dokumentált ellenőrzési tevékenységet hajt
végre
Elvégzi a technológiai utasításban szereplő tevékenységeket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.3/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártmány átadás-átvételi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkáját a számára előírt műveletek elvégzése után
Továbbítja a gyártmányt a következő munkafázishoz
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a gépek
kezelését, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Átadásra felkészíti a gyártósori gépet
Dokumentálja az átadás-átvételt
Az előző gyártási műveleti helytől átveszi a munkadarabot
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A gyártósorok mechanikus elemei
D típus Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab továbbítás
D típus Palettás gyártósorok
D típus Konvejorsorok
C típus Logisztikai rendszer
C típus Munkadarab-emelő lift
C típus A kis teherbírású emelőgépek
A típus A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és jelzések értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Végrehajtja a technológiai utasításban szereplő lépéseket, betartja szállítással kapcsolatos
munkavédelmi előírásokat. Az előírásoknak megfelelősen dokumentálja az átadás-átvételt
Értelmezi a logisztikai rendszerben elfoglalt helyét, szerepét
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.4/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Tevékenység nemmegfelelőség esetén
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézkedik az általa elvégzett munkafeladat hibás eredménye esetén
Helyszínen javítható hiba esetén elvégzi a gyártmány javítását
Helyszínen nem javítható hiba esetén a technológiai utasításoknak megfelelően jár el
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a gyártás
folyamatát, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Intézkedik az átvett nem megfelelő alkatrész/termék esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A biztonságos munkavégzés feltételei
A típus Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
követelmények
C típus A helyesbítő tevékenységre vonatkozó követelmények
B típus A selejttel kapcsolatos fogalmak
C típus Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés
C típus A minőségbiztosítás alapfogalmai
C típus A termékekkel kapcsolatos fogalmak
C típus Minőségfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Intézkedik az általa elvégzett munkafeladat hibás eredménye esetén
Helyszínen javítható hiba esetén a technológiai utasításoknak megfelelően elvégzi a
gyártmány javítását. Betartja a javításra vonatkozó előírásokat
Helyszínen nem javítható hiba esetén a technológiai utasításoknak megfelően jár el
A technológiai utasításoknak megfelően dokumentálja az egész műszak alatt a gépek
kezelését, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Intézkedik az átvett nem megfelelő alkatrész/termék esetén
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.5/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásközi dokumentáció használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az előző műveleti helyről a munkadarab átvételét
Dokumentálja a javítással kapcsolatos tevékenységét
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a gyártás
folyamatát, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Továbbítja a kísérődokumentációt a következő munkafázishoz
Dokumentálja az általa elvégzett munkafeladatot, az ellenőrzés eredményét
Dokumentálja a végellenőrzés eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkautasítások
D típus Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
B típus Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
B típus Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
B típus Minőségképesség vizsgálat elve, menete
C típus A minőségellenőrzéssel és minőségirányítással kapcsolatos fogalmak
C típus A belső minőségügyi felülvizsgálatok
D típus Gyártósori munkahelyek kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a technológiai folyamatba beépített ellenőrzési, minőség-ellenőrzési műveleteket.
Használja az egyes mérőeszközőket, az eredményeket értékeli. Dönt a gyártmány
megfelelőségéről
A tevékenységét a gyártási előírásoknak megfelelően dokumentálja
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.6/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási ellenőrzési folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bemeneti ellenőrzést végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Részt vesz a végellenőrzéssel kapcsolatos felkészítésen
Megismeri a végellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek használatát
Gyakorolja a végellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek használatát
Elvégzi a végellenőrzést
Gyakorlatban bemutatja az elsajátított ismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérési alapfogalmak, mérési hibák
B típus Hossz- és szögmérő eszközök
B típus Menetellenőrzés
B típus Felületek ellenőrzése
D típus Ellenőrző, végellenőrző egységek
C típus Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
C típus Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
C típus Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakszerűen használja a mérő-, ellenőrzőeszközet
Aktívan részt vesz a gyártásközi és a végellenőrzéssel kapcsolatos felkészítéseken

61

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

109/3.0/0339-06

Karbantartás

azonosítója

szk

109/3.1/0339-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges karbantartási feladatokat
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tervszerű karbantartás
D típus TPM-karbantartási rendszer
D típus Mérő, beállító egységek
B típus Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk
B típus Hűtő- kenőanyagok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
B típus Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
29 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kinematikai jellegű rajzok
A forgácsoló szerszámgépek általános jellemzése
Fő egységeik, karbantartásuk gépkönyv alapján:
forgómozgást létesítő főhajtóművek
egyenes mozgású főhajtóművek
mellékhajtóművek
géptest
kezelő elemek és segédberendezések
Szerszámgépek felépítése, fő részeik
Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantarásánál alkalmazott szerszámok, készülékek és
műszerek
- szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
Karbantartási terv összeállítása gépkönyv alapján
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8. TANANYAGEGYSÉG

109/4.0/0339-06

Környezetvédelem

azonosítója

szk

109/4.1/0339-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/4.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem a gyártási folymatokban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Környezetszennyezés esetén kárelhárítást végez, jelentést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alapvető munkavédelmi szabályok
B típus Hulladékgazdálkodási ismeret
A típus Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A környezet védelme
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vonatkozó környezetvédelmi, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi hatósági előírások
és irányelvek ismerete. Az előírások gyakorlati alkalmazása
A termelő munka során keletkező veszélyes hulladékok kiválogatása, elkülönítése,
munkahelyi tárolása, jelölése, dokumentálása. Az összegyűjtött veszélyes hulladékok
ellszállítása. A megsemmisítési folyamat figyelemmel kísérése
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9. TANANYAGEGYSÉG

109/5.0/0339-06

Az utánpótlás
nevelése

azonosítója

szk

109/5.1/0339-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/5.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozás a tanulókkal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betanítja a beosztott tanulókat
Dokumentálja a beosztott tanulók betanulási tevékenységét
Ellenőrzi a beosztott tanulók tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási folyamatok elemeit bemutatja a tanulóknak. Irányítja a gyakolrati munkájukat
Értékeli az elvégzett munkát
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10. TANANYAGEGYSÉG

109/6.0/0339-06

Általános gyártási
ismeretek

azonosítója

szk
szk

109/6.1/0339-06
109/6.2/0339-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/6.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen a
gyártási (szerelési) logika szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
D típus Robotok
D típus Gyártósorok irányítási rendszere
B típus CNC-technika alkalmazása a gyártásban
C típus Megmunkálóközpontok
C típus Az integrált számítógépes gyártás
D típus A rugalmas gyártórendszerek
C típus CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásszervezési alapfogalmak, egyedi munkahelyes összeszerelés, mozgómunkahelyes
szerelés, futószalag-rendszerű gyártás, automatizált szerelés
CNC-technika alkalmazása a gyártásban, megmunkálóközpontok, az integrált
számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/6.2/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártósorok elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen a
gyártási (szerelési) logika szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A gyártósorok hidraulikus elemei
D típus Sajtoló egységek
C típus Munkadarab-befogó egységek
C típus A gyártósorok pneumatikus elemei
C típus Rögzítőegységek
C típus Tömítettségvizsgáló egységek
C típus Csavarozógépek
C típus Alkatrészellátás, alkatrészadagolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállítóegységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
sajtolóegységek, munkadarab befogóegységek, munkadarab emelőlift, egyszerűbb
beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
rögzítőegységek, tömítettségvizsgáló egységek, csavarozógépek, egyszerűbb beállítási
feladatok végrehajtása
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11. TANANYAGEGYSÉG

109/1.0/0344-06

Minőségirányítás

azonosítója

szk
szk

109/1.1/0344-06
109/1.2/0344-06

16
16

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségirányítás alapismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
C típus Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés
C típus Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
C típus Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
B típus Szabványok
C típus Minőségfejlesztés
B típus A selejttel kapcsolatos fogalmak
C típus A Minőségi Kézikönyv
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
SPC szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömegcikkek matematikai, statisztikai gyártásszabályozása:
előzetes adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme,
szórása
ellenőrzési határok, beavatkozási határok, ellenőrzési kártyák, szabályozókártyák
A korszerű számítógépes eszközök bemutatása, gyakorlás
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata:
géppontossági vizsgálatok, geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák
pontosságának vizsgálata (nem statisztikai módszer)
Minőségképesség vizsgálat elve, menete:
gép beállítása, próbasorozat gyártása, vizsgált jellemző mérése, statisztikai jellemzők
számítása, a tűrésmező és a szórás összevetése, Cm-, Cmk-érték megállapítása
a munka számítógépes támogatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségirányítás kiegészítő ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termékekkel kapcsolatos fogalmak
C típus A minőségirányítással és minőségellenőrzéssel kapcsolatos fogalmak
A típus A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
A típus Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
követelmények
C típus A helyesbítő tevékenységre vonatkozó követelmények
C típus A belső minőségügyi felülvizsgálatok
C típus A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
D típus Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai
A minőségbiztosítási rendszer és szabványos követelményei
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció
A módszerek kialakulása, tudományos alapja, gazdaságossága, előnyei a hagyományos
módszerekkel szemben.
Alkalmazási területek:
tömegcikkek átvételi ellenőrzése,
tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Minőségvizsgálati módszerek
Statisztikai módszerek
Megbízhatóság
Minőséget támogató módszerek (5S, 3G, brainstorming, Pareto-elemzés, Isikawa diagram
stb.)
Minőségtervezés
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12. TANANYAGEGYSÉG

109/2.0/0344-06

Műszaki
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

109/2.1/0344-06
109/2.2/0344-06
109/2.3/0344-06
109/2.4/0344-06
109/2.5/0344-06
109/2.6/0344-06
109/2.7/0344-06
109/2.8/0344-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.1/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az átadás-átvételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
B típus Biztonsági adatlapok
C típus Műveletterv
B típus Műveleti utasítás
B típus Szabványok
D típus Gyártmánykatalógusok
D típus Vonatkozó jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Ismeret alkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A művelettervezés okmányai, ügyvitele
A műveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása
A helyzetmeghatározás és a bázisok szerepe
- a bázisok fogalma, fajtái
- a bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.2/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a számjegyvezérlésű szerszámgépeket
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
D típus Ábrázolási módok
D típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
D típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
C típus Gépelemek jelképes ábrázolása
C típus Méretmegadás szabályai
C típus Felületi tisztaság és érdesség fogalma és értékelése
C típus Tűrések, illesztések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 15%
Műszaki rajz értelmezése 70%
Rendszerrajz kiegészítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
78 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai
- fémszerkezetek rajzai
- technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
- kapcsolási vázlatok
- villamos rendszerek rajzai
- folyamatábrák és folyamatrendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.3/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési alapfogalmak, mérési hibák
B típus Hossz- és szögmérő eszközök
B típus Menetellenőrzés
B típus Felületek ellenőrzése
C típus Fogaskerekek mérése
C típus A termékekkel kapcsolatos fogalmak
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Mérőszoba
Képzési idő:
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pontossági osztályba sorolt mérési segédeszközök (síklapok, prizmák, központosító
elemek, vonalzók, derékszögek, derékszögű felfogólapok, hengerderékszögek,
párhuzamalátétek, mérőcsapok, mérőgolyók) kiválasztása
Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, tolómérő,
mikrométer, indikátorok használatával, az eredő mérési bizonytalanság meghatározása
Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, szinuszvonalzóval)
Kúposságmérés
Idomszeres mérés, felületi érdesség mérése, összetett alak- és helyzetmérés
Mérési jegyzőkönyv készítése
Mérési rendszerek
Mértékegység-rendszerek
A hosszúságmérések alapelve. Mérési bázis
A hossz- és szögméréseknél fellépő jellegzetes hibák
A mérési eredmény bizonytalansága (mérési bizonytalanság). Az eredő mérési
bizonytalanság kiszámítása
A mérési feladathoz illeszkedő mérőeszközök kiválasztásának szempontjai
Mechanikai hosszmérőeszközök jellemzői (mérőhasábok, tolómérő, mikrométer,
indikátorok)
Optikai hosszmérőeszközök jellemzői, villamos elven működő hosszmérőeszközök
Szögmérő eszközök
Kúposság mérése
Tűrés illesztés alapfogalmai, idomszerek jellemzői
A felületi érdesség és mérése
Alak- és helyzettűrés, alak és helyzetellenőrzés
Mérési jegyzőkönyv tartalma, felépítése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.4/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
C típus Elektronikus mérőeszközök
C típus Digitális méréstechnika
C típus Számítógépes mérőeszközök
C típus Sorozatmérés eszközei
C típus Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
B típus A nagynyomású közeg biztonságtechnikája, berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Mérőszoba
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

77

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikus mérőeszközök, digitális méréstechnika, számítógépes mérőeszközök,
sorozatmérés eszközei, velük szemben támasztott követelmények pneumatikus,
elektromos mérőeszközök, mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása
Mechanikai vizsgálatok szakítóvizsgálat: szakítógépek felépítése, működési elve,
próbadarabok előkészítése, diagram felvétele különböző próbatestek esetén, a
szakítódiagram értékelése, anyagjellemzők kiszámítása
Keménységvizsgálat: keménységmérés jelentősége, típusai, eszközei, próbadarabok
előkészítése, keménységvizsgálat különböző módszerekkel, Poldi, HB, HRC, HV
Ütőmunka vizsgálata, fajlagos ütőmunka megállapítása: ütőgép működési elve (Charpy), a
próbatest kialakítási elve, fajlagos ütőmunka meghatározása, a fajlagos ütőmunka
kiszámítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.5/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Előszerelő csoportmunkahelyek
C típus Szerszámok, mérőeszközök
D típus Szerelő egységek
B típus Szerelőszerszámok
B típus A szerelés gépei, készülékei
B típus Anyagmozgatás, teheremelés
B típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 90%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
98 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyedi gyártás jellemzői, sorozatgyártás jellemzői és alkalmazása, tömeggyártás jellemzői
CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok, rugalmas gyártórendszerek,
vezérműtengely gyártósor kiszolgálása, forgattyústengely gyártósor kezelése,
hegerfejgyártó gyártósor kezelése, forgattyúsház megmunkáló sor megismerése

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.6/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsolási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni- és alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
Alkalmazza az alapvető forgácsológépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kézi anyagalakítás (elmélet/gyakorlat)
C típus Esztergályozás (elmélet/gyakorlat)
C típus Marás (elmélet/gyakorlat)
C típus Fúrás (elmélet/gyakorlat)
C típus Köszörülés (elmélet/gyakorlat)
C típus Egyéb forgácsolási eljárások (elmélet/gyakorlat)
A típus Alapvető munkavédelmi szabályok
C típus Alak, méret és helyzettűrések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
3. szint Forgácsológépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgácsolás fogalma, fajtái
A forgácsoló mozgások (alakító, beállító, segéd)
Fogácsolástechnológiai alapfogalmak
- a forgácsolószerszámok élgeometriája
- a forgácsképződés folyamata
- a forgácskeresztmetszet
- a forgácsoláskor fellépő erőhatások, a fajlagos forgácsolási ellenállás
- a forgácsolóerő számítása, a forgácsolóerőt befolyásoló tényezők
- a forgácsolás teljesítményszükséglete
- a forgácsoláskor fellépő hőjelenségek, hűtés, kenés
- a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartam
Az esztergálás, gyalulás, vésés, fúrás, furatmegmunkálás, marás forgácsolási adatai,
szerszámai, kiválasztásuk szempontjai
A gazdaságos technológiai adatok kiválasztása táblázatból
Elérhető pontosság és felületi érdesség
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.7/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel
Hidraulika rendszer hibát megállapít
Hidraulika rendszer hibát elhárít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.
C típus Energia közvetítő anyagok
B típus Hidraulikus kör felépítése
A típus Szerkezeti elemek rajzi jelei
C típus Elektro-hidraulika
B típus Végrehajtó és beavatkozó szervek
C típus Jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és beavatkozó szervek
C típus Út-, követő-, programvezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Hidraulika szaktanterem
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.8/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatika szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel
Pneumatika rendszer hibát megállapít
Pneumatika rendszer hibát elhárít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Segédenergia szerepe, előállítása, levegő-előkészítés
C típus Elektro-pneumatika
B típus Pneumatikus szabályozás elemei, érzékelők, szabályozók
C típus Szabályozástechnika segédenergiái
B típus Pneumatikus kör felépítése
C típus Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők, jeltárolók
C típus Út-, követő-, időterv vezérlés
C típus Energia átalakítók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Pneumatika szaktanterem
Képzési idő:
98 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

109/3.0/0344-06

Gyártási ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

109/3.1/0344-06
109/3.2/0344-06
109/3.3/0344-06
109/3.4/0344-06
109/3.5/0344-06
109/3.6/0344-06

32
32
16
16
8
16

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.1/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a számjegyvezérlésű szerszámgépeket
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Robotok
D típus Gyártósorok irányítási rendszere
B típus CNC-technika alkalmazása a gyártásban
C típus CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok
C típus Megmunkálóközpontok
C típus Az integrált számítógépes gyártás
D típus A rugalmas gyártórendszerek
D típus Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
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0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
120
0
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásszervezési alapfogalmak, egyedi munkahelyes összeszerelés, mozgómunkahelyes
szerelés, futószalag-rendszerű gyártás, automatizált szerelés
CNC-technika alkalmazása a gyártásban, megmunkálóközpontok, az integrált
számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.2/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártósorok elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a számjegyvezérlésű szerszámgépeket
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csavarozógépek
D típus A gyártósorok hidraulikus elemei
C típus A gyártósorok pneumatikus elemei
C típus Rögzítőegységek
C típus Tömítettségvizsgáló egységek
D típus Sajtoló egységek
C típus Munkadarab-befogó egységek
C típus Alkatrészellátás, alkatrészadagolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállítóegységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
sajtolóegységek, munkadarab befogóegységek, munkadarab emelőlift, egyszerűbb
beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
rögzítőegységek, tömítettségvizsgáló egységek, csavarozógépek, egyszerűbb beállítási
feladatok végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.3/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamat megoldási módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártásszervezési alapfogalmak
D típus Egyedi munkahelyes összeszerelés
D típus Mozgó munkahelyes szerelés
D típus Futószalag rendszerű gyártás
D típus Automatizált szerelés
D típus Munkadarab szállító berendezések
D típus Munkahely mozgató rendszerek
D típus Alkatrészellátó egységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártósorok szerepének értelmezése, a gyártósorok felépítésének elemzése, a
gyártósorok részegységeinek funkcionális megfigyelése, gyártósorok irányításának
megfigyelése, biztonságos munkavégzés feltételei
Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása, gyártósori munkahelyek kapcsolata,
gyártósorok irányítási rendszere, az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.4/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártmánymozgatás a gyártóhelyek között
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A gyártósorok mechanikus elemei
D típus Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab továbbítás
D típus Palettás gyártósorok
D típus Konvejorsorok
C típus Munkadarab-emelő lift
C típus A kis teherbírású emelőgépek
C típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B típus Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
3. szint Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Aalkatrészellátás, alkatrészadagolás, logisztikai rendszer megfigyelése, szerelt egységek
becsatlakoztatása, szerszámok, mérőeszközök biztosítása, gyártási dokumentációk
kezelése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.5/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a számjegyvezérlésű szerszámgépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A biztonságos munkavégzés feltételei
A típus Munkavédelmi ismeretek
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A típus Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, jelzések értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Környezetvédelem iránti elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Esetleírás készítése 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A biztonságos munkavégzés feltételeinek ismerete. A nemmegfelelőség esetén megteendő
lépések ismerete
Betartja a gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelemi és biztonságtechnikai
utasításokat. Az egyéni és kollektív védőeszközök használata
A kézi és gépi szerelés munkabiztonsági szabályait alakalmazza.
Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Az emelő- és szállítógépek üzembiztonságára vonatkozó elírások
Tűzvédelem
A gyártási folymatahoz kapcsolódó környezetvédelem
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.6/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás kiegészítő ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ellenőrző, végellenőrző egységek
D típus Gyártósori munkahelyek kapcsolata
C típus Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
C típus Logisztikai rendszer
C típus Részegységeket előállító munkahelyek
B típus Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
C típus Villamos szabályozás, PID szabályozók
C típus Távadók, végrehajtó és beavatkozó szervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Esetleírás készítése 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Értelmezi a biztonságtechnikai eszközök, berendezések felszerelésének, ellenőrzésének
menetét. Az értelmezés során figyelembe veszi a hatályos munkabiztonsági előírásokat,
irányelveket
Megtervezi az üzemeltetési, működési folyamatot. Egy adott termék gyártására részletes
folyamattervet készít. Elkészíti a gyártási folymat egymásra épülő vagy egymást követő
lépéseit
A kiemelten fontosnak tartott műveleteknél dokumentált ellenőrzési lépést ír elő
Elvégzi a technológiai utasításban szereplő tevékenységeket
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/4.1/0344-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
Elvégzi a napi karbantartást
Hidraulikai-pneumatikai elemeket javít
Felméri a numerikusan, hidraulikusan, pneumatikusan irányított berendezések állapotát
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk
B típus Tervszerű karbantartás
D típus TPM karbantartási rendszer
B típus Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk
B típus Hűtő- kenőanyagok
A típus Munkautasítások
B típus Hulladékgazdálkodás
D típus Mérő, beállító egységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
4. szint Ellenőrzési határok, beavatkozási határok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Műveletek gyakorlása 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kinematikai jellegű rajzok
A forgácsoló szerszámgépek általános jellemzése
Fő egységeik, karbantartásuk gépkönyv alapján
forgómozgást létesítő főhajtóművek
egyenes mozgású főhajtóművek
mellékhajtóművek
géptest
kezelő elemek és segédberendezések
Szerszámgépek felépítése, fő részeik
Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek és
műszerek
- szétszerelés, hibajegyzék összeállítása
Karbantartási terv összeállítás gépkönyv alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igánylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi
jogszabályok. A védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények.
Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek.
A víz
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A
kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem
szabályozása
A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásai
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási
módszerei, lehetőségei
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái
Zaj és rezgés
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés
lehetséges módjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártáselőkészítés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az általa használt eszközök, szerszámok megfelelőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Ellenőrzési alapismeretek
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Termékellenőrzés (méret, térfogat, súly, alak)
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai beszédkészség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tájékozódás
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészrajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése. Termékkatalógusokból, gépipari
táblázatokból gépelemek, készülékek, szerszámok kiválasztása. Mérő- és ellenőrző
eszközök megválasztása az adott feladathoz
Előgyártmányok, nyersanyagok, gépelemek méretének, anyagjellemzőinek ellenőrzése,
beazonosítása. Mérési dokumentáció készítése valamely létező minőségtanúsítási
utasítás alapján
A gépészetben gyakorta előforduló gyártási folyamatokhoz szerszám, készülékek,
kisgépek kiválasztása. A szerszámok és egyéb eszközök megfelelőségének ellenőrzése
beazonosítással, összvetéssel, mérőeszközös méréssel stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártás tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a próbagyártáshoz szükséges feltételek meglétét
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépbeállítási alapismeretek
B típus Mintadarab méretének ellenőrzése
B típus Anyagbiztosítás
E típus Számítógépes vezérlés használata
B típus Gyártási előírások
B típus Kezelési útmutatók
C típus Az önellenőrzés bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Rajzi készségek, képességek
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Összeállítási rajz értelmezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás feltételeinek biztosításához módszeresen megvizsgálja a szükséges
műszaki, technikai, szervezési, gazdasági, logisztikai, biztonságtechnikai, informatikai,
személyi feltételeket
A műhelyrajzokat, összeállítási rajzokat, művelettervet, készüléktervet,
gépjellemzőket, szerszámokat, készülékeket, élemiszeripari és vegyipari
termékleírásokat összevet. Ellentmondásos helyzeteket feltárja, ezeket megszünteti
vagy módosításítja
Táblázat, nomogram vagy számítás alapján meghatározza a gyártáshoz szükséges
műszaki jellemzőket. Ezek alapján modellezi a próbagyártást. Megtervezi a
próbagyártmány, termék minősítését
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.3/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártási folyamat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismerteti a próbagyártással kapcsolatos tapasztalatait
Intézkedik az általa megmunkált próbagyártmány hibája esetén
Javaslataival részt vesz a gyártástechnológia végleges kidolgozásában
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elvégzi a szükséges korrekciókat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
B típus A termék folyamatos ellenőrzése
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus A gépek munkavédelmi előírásai
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Esetleírás készítése 30%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás tapasztalatai alapján javaslatot tesz az esteleges hibák elhárítására. A
gyártási módszereket, eljárásokat saját hatáskörében módosítja, illetve a hatáskörét
meghaladó technológiai folyamatokra módosító javaslatot tesz
Megtervezi a biztonságtechnikai eszközök, berendezések felszerelésének,
ellenőrzésének menetét. A tervezés során figyelembe veszi a hatályos munkabiztonsági
előírásokat, irányelveket
Megtervezi az üzemeltetési, működési folyamatot. Egy adott termék gyártására
részletes folyamattervet készít. Elkészíti a gyártási folymat egymásra épülő vagy
egymást követő lépéseit
A kiemelten fontosnak tartott műveleteknél dokumentált ellenőrzési lépést ír elő
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Veszélyes hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szelektálja a hulladékokat a veszélyességi fokuk szerint
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elkülöníti a gyártás során kifogásolt terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermék tárolása
A típus Környezetvédelem
C típus Hulladékeltávolítás
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltető gépésztechnikus munkakörben gyakran előforduló veszélyes
hulladékok (gázok, gőzök, folyadékok, szilárd, szerves és szervetlen környezetre
veszélyes anyagok) veszélyességi jellemzőinek megismerése, veszélyes voltának
biztonságos megítélése
A vonatkozó környezetvédelmi, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi hatósági
előírások és irányelvek ismerete. Az előírások alkalmazásának gyakorlati alkalmazása
A termelő munka során keletkező veszélyes hulladékok kiválogatása, elkülönítése,
munkahelyi tárolása, jelölése, dokumentálása. Az összegyűjtött veszélyes hulladékok
ellszállítása. A megsemmisítési folyamat figyelemmel kísérése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Vezeti a gépnaplót
Leállítja a berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
B típus Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
B típus Kollektív védőeszközök használata
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
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0 112
252
0 140

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elméletben megtanultakat a gyakorlatban alkalmazza. Az előzőekben megtervezett
próbagyártást végrehajtja. A próbagyártmány, termék előre megtervezett gyártási
jellemzői alapján beállítja a gyártógép vagy -gépsor jellemző adatait
Felszereli és beállítja a szerszámokat és a készülékeket. A terméket legyártja az
előzetesen megtervezett módon, gondosan ügyelve a gyártási, higiéniai, vegyvédelmi
stb. utasításokra
A gép munka közben, majd a munkadarab kivétele után mérőeszközös mérést és
használhatósági ellenőrzést végez. A mérőeszközös, illetve használhatósági ellenőrzés
eredményétől függően korrigálja a beállítási adatokat, a szerszámot és egyéb
jellemzőket
A munka végzése közben a próbagyártás jellemző technológiai paramétereit feljegyzi a
gépnaplóba. A gyártás befejeztével a gépet tartozékaival együtt biztonságosan üzemen
kívüli állapotba helyezi
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelő gyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Tájékozódik a napi gyártásról
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Műszakváltás esetén átadja a berendezést és az üzemelés során tapasztaltakat a
váltótársnak
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Menekülési útvonal
B típus Egyéni védőeszközök használata
C típus A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Gépbeállítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
140 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási dokumentáció megismerése után felkészül egy adott termék gyártására.
Beállítja a gépet, készülékeket. Kiválasztja a szerszámot, készüléket, adagolókat és
egyéb segédeszközöket
Az előgyártmányt a gyártmánykísérő dokumentum alapján ellenőrzi. Tájékozódik a
darabszámról, a napi ütemezésről, az elő- és utántárolásról, a szállításról és egyéb a
termeléssel összefüggő feladatokról
Végzi a termelő munkát
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109/1.0/0339-06

Műszaki alapozás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

109/1.1/0339-06
109/1.2/0339-06
109/1.3/0339-06
109/1.4/0339-06

12
0
0
0

0 0
0 56
138
0 56
0 14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentáció használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket
Intézkedik a feltételek hiánya esetén
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
D típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
B típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
C típus Műveletterv
B típus Műveleti utasítás
D típus Gyártmánykatalógusok
B típus Szabványok
C típus A Minőségi Kézikönyv
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A művelettervezés okmányai, ügyvitele
A műveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása
A helyzetmeghatározás és a bázisok szerepe
- a bázisok fogalma, fajtái
- a bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák
A műhelyrajzokat, összeállítási rajzokat, művelettervet, készüléktervet,
gépjellemzőket, szerszámokat, készülékeket tanulmányozza
Táblázat, nomogram vagy számítás alapján értelemzi a gyártáshoz szükséges műszaki
jellemzőket
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi megmunkálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen
a gyártási (szerelési) logika szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kézi anyagalakítási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Esztergályozási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Marási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Fúrási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Köszörülési ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Egyéb forgácsolási ismeretek (elmélet/gyakorlat)
C típus Biztonságos munkavégzés feltételei
A típus Munkavédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli elõrajzolás
A kézi forgácsolóműhely rendje, munka- és tűzvédelem rendszerezése
Alkatrészek illesztése
- illesztés reszeléssel
- hántoló szerszámok, eszközök
- lemezalkatrész készítése
- sík és ívelt felületek hántolása
- a dörzsárazás szerszámai és művelete
- tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
- illesztés dörzsárazással
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
- illesztés csiszolással
- oldható kötések készítése, szerelése
- komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez
- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.3/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felülettisztítás technológiája, gépei
B típus Szerelőszerszámok ismerete
B típus A szerelés gépeinek, készülékeinek ismerete
B típus Anyagmozgatási, teheremelési ismeretet
B típus Szerelési, hibaelhárítási ismeret
C típus Szerszámok, mérőeszközök
C típus Előszerelő csoportmunkahelyek
C típus Részegységeket előállító munkahelyek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek szerelése
- gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból
- ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése
- hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése
- csigahajtómű szerelése, javítása
- tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása
- fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása
Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása
- különféle gépek, gépegységek, szerkezetek szerelésénél és javításánál alkalmazott
szerszámok, készülékek és műszerek
- szétszerelés, hibajegyzék összeállítása
Szegecskötések
Csoportosítás, kötéstípusok jellemzői és alkalmazási területei
Szegecstípusok, a kötés létrehozásának módja (két oldalról kialakítható kötések, egy
oldalról kialakítható kötések)
 A szegecsek anyagai, szegecselés szerszámai
Hegesztett kötések
 Fajtái, jellemzői, eszközei, alkalmazási területei
Létrehozásának módjai, folyamata
 A hegesztett kötések optimális kialakításának szempontjai
 Anyagok hegeszthetősége
Forrasztott kötések
 Fajtái, jellemzői, eszközei, alkalmazási területei
 A kötés létrehozásának folyamata, optimális kialakításának szempontja
Ragasztott kötések
 Jellemzői, alkalmazási területei
 A ragasztott kötések optimális kialakításának szempontjai
 A kötés létrehozásának folyamata, ragasztóanyagok
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Szilárd illeszkedésű kötések (zsugorkötések)
 Jellemzői, alkalmazási területei
 A kötés kialakításának módjai, folyamatai
 szerelés sajtolással, hőmérséklet-különbséggel, olajnyomással
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.4/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagypontosságú mérőeszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkáját a számára előírt műveletek elvégzése után
Gyártásközi ellenőrzést végez
Dokumentálja az általa elvégzett munkafeladatot, az ellenőrzés eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fogaskerekek mérése
C típus Elektronikus mérőeszközök
C típus Digitális méréstechnika
C típus Számítógépes mérőeszközök
C típus Sorozatmérés eszközei
C típus Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
B típus Felületi tisztaság és érdesség fogalma és értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
mérőszoba
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikus mérőeszközök, digitális méréstechnika, számítógépes mérőeszközök,
sorozatmérés eszközei, velük szemben támasztott követelmények pneumatikus,
elektromos mérőeszközök, mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolás
Mechanikai vizsgálatok szakítóvizsgálat: szakítógépek felépítése, működési elve,
próbadarabok előkészítése, diagram felvétele különböző próbatestek esetén, a
szakítódiagram értékelése, anyagjellemzők kiszámítása
Keménységvizsgálat: keménységmérés jelentősége, típusai, eszközei, próbadarabok
előkészítése, keménységvizsgálat különböző módszerekkel, Poldi, HB, HRC, HV
Ütőmunka vizsgálata, fajlagos ütőmunka megállapítása: ütőgép működési elve
(Charpy), a próbatest kialakítási elve, fajlagos ütőmunka meghatározása, a fajlagos
ütőmunka kiszámítása
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20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamat előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen
a gyártási (szerelési) logika szerint
Üzembe helyezi a munkahelyi gépeket, berendezéseket
Dokumentálja a mintadarab ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártásszervezési alapfogalmak
D típus Ábrázolási módok
D típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
D típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
C típus Gépelemek jelképes ábrázolása
C típus Méretmegadás szabályai
C típus Tűrések, illesztések
C típus Alak-, méret- és helyzettűrések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
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Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Összeállítási rajz értelmezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A gépészetben gyakorta előforduló gyártási folyamatokhoz szerszám, készülékek,
kisgépek kiválasztása. A szerszámok és egyéb eszközök megfelelőségének ellenőrzése
beazonosítással, összvetéssel, mérőeszközös méréssel stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.2/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elindítja a folyamatos gyártást
Elvégzi a részére kijelölt munkafeladatot
Elvégzi a számára előírt műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyedi munkahelyes összeszerelés
D típus Mozgó munkahelyes szerelés
D típus Futószalag rendszerű gyártás
D típus Automatizált szerelés
D típus Munkadarab-szállító berendezések
D típus Munkahely-mozgató rendszerek
D típus Alkatrészellátó egységek
D típus Szerelőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és jelzések értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Értelmezi a biztonságtechnikai eszközök, berendezések felszerelésének,
ellenőrzésének menetét. Az értelmezés során figyelembe veszi a hatályos
munkabiztonsági előírásokat, irányelveket
Megismeri az üzemeltetési, működési folyamatot. Egy adott termék gyártásának
folyamtervét megismeri, alkalmazza. Megismeri és alkalmazza a gyártási folymat
egymásra épülő vagy egymást követő lépéseit
A kiemelten fontosnak tartott műveleteknél dokumentált ellenőrzési tevékenységet hajt
végre
Elvégzi a technológiai utasításban szereplő tevékenységeket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.3/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártmány átadás-átvételi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkáját a számára előírt műveletek elvégzése után
Továbbítja a gyártmányt a következő munkafázishoz
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a gépek
kezelését, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Átadásra felkészíti a gyártósori gépet
Dokumentálja az átadás-átvételt
Az előző gyártási műveleti helytől átveszi a munkadarabot
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A gyártósorok mechanikus elemei
D típus Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab továbbítás
D típus Palettás gyártósorok
D típus Konvejorsorok
C típus Logisztikai rendszer
C típus Munkadarab-emelő lift
C típus A kis teherbírású emelőgépek
A típus A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és jelzések értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Végrehajtja a technológiai utasításban szereplő lépéseket, betartja szállítással
kapcsolatos munkavédelmi előírásokat. Az előírásoknak megfelelősen dokumentálja az
átadás-átvételt
Értelmezi a logisztikai rendszerben elfoglalt helyét, szerepét

113

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.4/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Tevékenység nemmegfelelőség esetén
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézkedik az általa elvégzett munkafeladat hibás eredménye esetén
Helyszínen javítható hiba esetén elvégzi a gyártmány javítását
Helyszínen nem javítható hiba esetén a technológiai utasításoknak megfelelően jár el
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a
gyártás folyamatát, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Intézkedik az átvett nem megfelelő alkatrész/termék esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A biztonságos munkavégzés feltételei
A típus Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
követelmények
C típus A helyesbítő tevékenységre vonatkozó követelmények
B típus A selejttel kapcsolatos fogalmak
C típus Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés
C típus A minőségbiztosítás alapfogalmai
C típus A termékekkel kapcsolatos fogalmak
C típus Minőségfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Intézkedik az általa elvégzett munkafeladat hibás eredménye esetén
Helyszínen javítható hiba esetén a technológiai utasításoknak megfelelően elvégzi a
gyártmány javítását. Betartja a javításra vonatkozó előírásokat
Helyszínen nem javítható hiba esetén a technológiai utasításoknak megfelően jár el
A technológiai utasításoknak megfelően dokumentálja az egész műszak alatt a gépek
kezelését, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Intézkedik az átvett nem megfelelő alkatrész/termék esetén
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.5/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásközi dokumentáció használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az előző műveleti helyről a munkadarab átvételét
Dokumentálja a javítással kapcsolatos tevékenységét
A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a
gyártás folyamatát, az esetlegesen előfordult rendellenességeket
Továbbítja a kísérődokumentációt a következő munkafázishoz
Dokumentálja az általa elvégzett munkafeladatot, az ellenőrzés eredményét
Dokumentálja a végellenőrzés eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkautasítások
D típus Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
B típus Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
B típus Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
B típus Minőségképesség vizsgálat elve, menete
C típus A minőségellenőrzéssel és minőségirányítással kapcsolatos fogalmak
C típus A belső minőségügyi felülvizsgálatok
D típus Gyártósori munkahelyek kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi a technológiai folyamatba beépített ellenőrzési, minőség-ellenőrzési
műveleteket. Használja az egyes mérőeszközőket, az eredményeket értékeli. Dönt a
gyártmány megfelelőségéről
A tevékenységét a gyártási előírásoknak megfelelően dokumentálja
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.6/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási ellenőrzési folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bemeneti ellenőrzést végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Részt vesz a végellenőrzéssel kapcsolatos felkészítésen
Megismeri a végellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek használatát
Gyakorolja a végellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek használatát
Elvégzi a végellenőrzést
Gyakorlatban bemutatja az elsajátított ismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérési alapfogalmak, mérési hibák
B típus Hossz- és szögmérő eszközök
B típus Menetellenőrzés
B típus Felületek ellenőrzése
D típus Ellenőrző, végellenőrző egységek
C típus Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
C típus Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
C típus Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakszerűen használja a mérő-, ellenőrzőeszközet
Aktívan részt vesz a gyártásközi és a végellenőrzéssel kapcsolatos felkészítéseken
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges karbantartási feladatokat
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tervszerű karbantartás
D típus TPM-karbantartási rendszer
D típus Mérő, beállító egységek
B típus Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk
B típus Hűtő- kenőanyagok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
B típus Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kinematikai jellegű rajzok
A forgácsoló szerszámgépek általános jellemzése
Fő egységeik, karbantartásuk gépkönyv alapján:
 forgómozgást létesítő főhajtóművek
 egyenes mozgású főhajtóművek
 mellékhajtóművek
 géptest
 kezelő elemek és segédberendezések
Szerszámgépek felépítése, fő részeik
Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantarásánál alkalmazott szerszámok, készülékek
és műszerek
- szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
Karbantartási terv összeállítása gépkönyv alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/4.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem a gyártási folymatokban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Környezetszennyezés esetén kárelhárítást végez, jelentést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alapvető munkavédelmi szabályok
B típus Hulladékgazdálkodási ismeret
A típus Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A környezet védelme
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A vonatkozó környezetvédelmi, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi hatósági
előírások és irányelvek ismerete. Az előírások gyakorlati alkalmazása
A termelő munka során keletkező veszélyes hulladékok kiválogatása, elkülönítése,
munkahelyi tárolása, jelölése, dokumentálása. Az összegyűjtött veszélyes hulladékok
ellszállítása. A megsemmisítési folyamat figyelemmel kísérése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/5.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozás a tanulókkal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betanítja a beosztott tanulókat
Dokumentálja a beosztott tanulók betanulási tevékenységét
Ellenőrzi a beosztott tanulók tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási folyamatok elemeit bemutatja a tanulóknak. Irányítja a gyakolrati
munkájukat
Értékeli az elvégzett munkát
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/6.1/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen
a gyártási (szerelési) logika szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
D típus Robotok
D típus Gyártósorok irányítási rendszere
B típus CNC-technika alkalmazása a gyártásban
C típus Megmunkálóközpontok
C típus Az integrált számítógépes gyártás
D típus A rugalmas gyártórendszerek
C típus CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásszervezési alapfogalmak, egyedi munkahelyes összeszerelés,
mozgómunkahelyes szerelés, futószalag-rendszerű gyártás, automatizált szerelés
CNC-technika alkalmazása a gyártásban, megmunkálóközpontok, az integrált
számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/6.2/0339-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártósorok elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök munkahelyi
(munkaállomás) igényét
Elrendezi a gyártáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyen
a gyártási (szerelési) logika szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A gyártósorok hidraulikus elemei
D típus Sajtoló egységek
C típus Munkadarab-befogó egységek
C típus A gyártósorok pneumatikus elemei
C típus Rögzítőegységek
C típus Tömítettségvizsgáló egységek
C típus Csavarozógépek
C típus Alkatrészellátás, alkatrészadagolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállítóegységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
sajtolóegységek, munkadarab befogóegységek, munkadarab emelőlift, egyszerűbb
beállítási feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
rögzítőegységek, tömítettségvizsgáló egységek, csavarozógépek, egyszerűbb beállítási
feladatok végrehajtása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.1/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségirányítás alapismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
C típus Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés
C típus Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
C típus Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
B típus Szabványok
B típus A selejttel kapcsolatos fogalmak
C típus Minőségfejlesztés
C típus A Minőségi Kézikönyv
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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SPC-szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/1.2/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségirányítás kiegészítő ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termékekkel kapcsolatos fogalmak
C típus A minőségirányítással és minőségellenőrzéssel kapcsolatos fogalmak
A típus A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
A típus Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
követelmények
C típus A helyesbítő és megelőző tevékenységre vonatkozó követelmények
C típus A belső minőségügyi felülvizsgálatok
C típus A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
B típus Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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109/2.0/0343-06

Műszaki
alapismeretek

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

109/2.1/0343-06
109/2.2/0343-06
109/2.3/0343-06
109/2.4/0343-06
109/2.5/0343-06
109/2.6/0343-06
109/2.7/0343-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.1/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az átadás-átvételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Biztonsági adatlapok
C típus Műveletterv
B típus Műveleti utasítás
D típus Gyártmánykatalógusok
B típus Szabványok
B típus Vonatkozó jogszabályok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
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20
78
0
0
0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

26. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0 0
0 0
0 112
0 56 544
0 98
84 0
96 0

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Ismeret-alkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.2/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Alapvető elektronikai áramköröket készít
Alkalmazza a különböző tervezést segítő programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
D típus Ábrázolási módok
D típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C típus Gépelemek jelképes ábrázolása
C típus Méretmegadás szabályai
C típus Tűrések, illesztések
C típus Alak, méret és helyzettűrések
D típus Összeállítási rajzok tartalmi és formai jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 15%
Műszaki rajz értelmezése 70%
Háztartásigép rendszerrajz kiegészítés 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
78 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.3/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési alapfogalmak, mérési hibák
B típus Hossz- és szögmérő eszközök
B típus Menetellenőrzés
B típus Felületek ellenőrzése
C típus Fogaskerekek mérése
B típus Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
C típus Minőségképesség vizsgálat elve, menete
D típus Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Mérőeszközök használata
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Mérőszoba
Képzési idő:
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.4/0343-06
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A tananyagelem megnevezése:
Speciális mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)
Irányítással alkalmazza a matematikai statisztikai módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gyártási dokumentáció
C típus Elektronikus mérőeszközök
C típus Digitális méréstechnika
C típus Számítógépes mérőeszközök
C típus Sorozatmérés eszközei
C típus Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
B típus Érintésvédelem
C típus Részegységeket előállító munkahelyek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Mérőszoba
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.5/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Hidraulikai-pneumatikai elemeket javít
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Elektronikai elemeket összeépít
Műanyagból készített alkatrészeket összeszerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Előszerelő csoportmunkahelyek
C típus Szerszámok, mérőeszközök
D típus Szerelő egységek
B típus Szerelőszerszámok
B típus A szerelés gépeinek, készülékeinek
B típus Anyagmozgatás, teheremelés
B típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 90%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.6/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel
Hidraulika rendszer hibát megállapít
Hidraulika rendszer hibát elhárít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.
C típus Energia közvetítő anyagok
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B típus Hidraulikus kör felépítése
A típus Szerkezeti elemek rajzi jelei
C típus Elektro-hidraulika
C típus A nagynyomású közeg biztonságtechnikája, berendezései
C típus Távadók, jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és beavatkozó szervek
C típus Út-, követő-, programvezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Hidraulika szaktanterem
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/2.7/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatika szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel
Pneumatika rendszer hibát megállapít
Pneumatika rendszer hibát elhárít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Segédenergia szerepe, előállítása, levegő-előkészítés
C típus Elektro-pneumatika
B típus Pneumatikus szabályozás elemei, érzékelők, szabályozók
C típus Szabályozástechnika segédenergiái
B típus Pneumatikus kör felépítése
C típus Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők, jeltárolók
C típus Út-, követő-, időterv vezérlés
C típus Energia átalakítók
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Pneumatika szaktanterem
Képzési idő:
96 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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109/3.0/0343-06

Gyártási ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

109/3.1/0343-06
109/3.2/0343-06
109/3.3/0343-06
109/3.4/0343-06
109/3.5/0343-06
109/3.6/0343-06

32
32
22
22
12
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.1/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Háztartási gépeket összeállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Robotok
D típus Gyártósorok irányítási rendszere
B típus CNC-technika alkalmazása a gyártásban
C típus CNC-vezérlésű megmunkálógépek, megmunkálóközpontok
C típus Megmunkálóközpontok
C típus Az integrált számítógépes gyártás
D típus A rugalmas gyártórendszerek
C típus Logisztikai rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
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összes

jelleg
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

27. TANANYAGEGYSÉG

0 0
0 0
0 0
218
0 0
0 0
0 98

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.2/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártósorok elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Háztartási gépeket összeállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csavarozógépek
C típus A gyártósorok pneumatikus elemei
C típus Rögzítőegységek
C típus Tömítettségvizsgáló egységek
D típus Sajtoló egységek
C típus Munkadarab befogó egységek
C típus Alkatrészellátás, alkatrészadagolás
C típus A gyártósorok hidraulikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.3/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási folyamat fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Használja az egyéni- és alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártásszervezési alapfogalmak
D típus Egyedi munkahelyes összeszerelés
D típus Mozgó munkahelyes szerelés
D típus Futószalag rendszerű gyártás
D típus Automatizált szerelés
D típus Munkadarab szállító berendezések
D típus Munkahely mozgató rendszerek
D típus Alkatrészellátó egységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.4/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártmány mozgatása a gyártóhelyek között
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a gépek alap-paramétereit
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat eredményét
Dokumentálja az átadás-átvételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gyártósori munkahelyek kapcsolata
D típus A gyártósorok mechanikus elemei
D típus Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab továbbítás
D típus Palettás gyártósorok
D típus Konvejorsorok
C típus Munkadarab emelő lift
B típus A kisteherbírású emelőgépek
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Monotónia tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Esetleírás készítése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.5/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a numerikusan, hidraulikusan, pneumatikusan irányított berendezések
állapotát
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
Elvégzi a napi karbantartást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A típus Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Környezetvédelem iránti elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Esetleírás készítése 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/3.6/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartási gépek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható kötéseket létesít
Nemoldható kötéseket létesít
Elektronikai elemeket összeépít
Műanyagból készített alkatrészeket összeszerel
Üzembe helyezi a háztartási gépeket
Háztartási gépeket összeállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Oldható kötések
B típus Nemoldható kötések
D típus Mérő, beállító egységek
D típus Ellenőrző, végellenőrző egységek
D típus Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
C típus Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
B típus A biztonságos munkavégzés feltételei
A típus Munkavédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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109/4.0/0343-06

Karbantartás
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e

azonosítója

szk

109/4.1/0343-06

0

0 70

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
109/4.1/0343-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
Elvégzi a napi karbantartást
Hidraulikai-pneumatikai elemeket javít
Felméri a numerikusan, hidraulikusan, pneumatikusan irányított berendezések
állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk
B típus Tervszerű karbantartás
D típus TPM-karbantartási rendszer
B típus Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk
B típus Hűtő- kenőanyagok
A típus Munkautasítások
C típus Villamos szabályozás, PID szabályozók
B típus Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása,értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Irányítási készség
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összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

28. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

70

Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Műveletek gyakorlása 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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