HEGESZTŐ
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 11 0000 00 00 Hegesztő 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 szakképesíté OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Hegesztő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7425
2
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
1

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

szervezhető
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
– tanműhely
– kisüzemi termelőhely látogatása
– tanterem
– mérőszoba
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 szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit 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 munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7425

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Hegesztő, lángvágó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Ellenőrzi a munkaterületet
Előkészíti a munkadarabot
Beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket
Elvégzi a hegesztést
Elvégzi a vágást
Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 582 10 0000 00 00
Épületlakatos
31 521 25 0000 00 00
Szerkezetlakatos
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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).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó 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:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési
tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket,
személyi védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
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A
A
A
C
B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B

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

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti alkatrészrajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Műszaki táblázatok kezelése
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4
5
5
3

Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0239-06 Hegesztő alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és
környezetvédelmi előírásokat
Szemrevételezi a munkaterületet
Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására
Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek)
Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
eszközök meglétét
Ellenőrzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) (Hegesztési Biztonsági
Szabályzat) előírások maradéktalan teljesítését
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Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket
Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat
Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez
WPS alapján beazonosítja az anyagokat
Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)
Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést
Állapotjelző műszerek jelzéseit értékeli
Egyszerű vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg
Beállítja a WPS szerinti paramétereket
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Megtisztítja a felületet
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint
Folyamatos minőségellenőrzést végez
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Zárt, szűk térben végzi munkáját
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről
Letakarítja a munkaterületet
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról
Kiüríti a szűrőberendezések gyűjtőtartályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
C Anyagok, segédanyagok
D Az anyagok tulajdonságai
D Fémes anyagok rendszerezése
D Fémtani alapismeretek
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
C Ipari vasötvözetek hőkezelése
C Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése
C Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése
A Hegesztőgázok
B Gázhegesztés hozaganyagai
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
D Anyagvizsgálatok
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B
B
A
A
B
C
B
C
C
B
B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
C

Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
Mérőeszközök
Gázhegesztő-berendezések és kezelése
Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése
Hegesztéstechnológiák
Az anyagok előkészítése hegesztéshez
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Hegesztőláng használata
Hegesztőberendezések használata
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hibajavítások végzése
Biztonságtechnika
Gázhegesztés biztonságtechnikája
Ívhegesztés biztonságtechnikája
Gázhegesztés környezetkárosító hatása
Ívhegesztés környezetkárosító hatása
Tűzoltó berendezések, eszközök
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Gépészeti rajz készítése
4
Diagramok olvasása, értelmezése
4
Hegesztési jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5
Állapotjelző mérőeszközök
5
Szerelő kéziszerszámok
5
Befogó, rögzítő eszközök
5
Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
5
Termikus vágás berendezései, eszközei
5
Gázhegesztés berendezései, eszközei
5
Ívhegesztés berendezései, eszközei
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5
Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
5
Varratképzés vízszintes helyzetekben
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Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Önfegyelem
Egyedüllét tűrése
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0240-06 Hegesztő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a munkadarabot
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Termikus vágásnál ellenőrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén
beállításokat végez
Élelőkészítést végez
Összeállítja fűzővarrattal a munkadarabot
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát
Lesalakolja a fűzővarratokat
Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztőkészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket
Felhegeszti a kifutólemezeket
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát
és felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Felügyeli a hegesztési folyamatot
11

Salaktalanítja a varratot
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket
Eltávolítja a kész munkadarabot
Hegeszti a munkadarabot
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Eltávolítja a salakot és a fröcskölődéseket ívhegesztés esetén
Ellenőrzi a hálózatot
Kiválasztja a hegesztőgépet
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint
Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz
Beállítja a polaritást és a paramétereket
Leföldeli a berendezést szükség szerint
Üzembe helyezi az ívhegesztő-berendezést
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást
Ellenőrzi a palackszelepeket
Felszereli a nyomáscsökkentőket
Rögzíti a hegesztőtömlőket a nyomáscsökkentőkhöz
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égőszárat
Ellenőrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát
Szivárgáspróbát végez
Beállítja az üzemi nyomást
Palackcserét végez
Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz szükséges védőeszközöket
Elkészíti a lemeztervet
Elindítja gépet és elvégzi a vágást
Felügyeli a vágási folyamatot
Előkészíti a következő vágási programot
Eltávolítja a kész munkadarabokat
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyűjtő
ládát
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál
Alkalmazza a megfelelő vágófúvókát
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén
Elvégzi a vágási műveletet
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét
Szükségszerűen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
12

A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás
ívhegesztéssel
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Huzalt cserél

védőgázas

Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Beállítja a plazma- és segédgázok előírt munkaparamétereit
Betölti és beállítja a kezelőszoftvert
Kitölti a fedőporszárítási naplót
Feltölti a WPS előírásai alapján a fedőport
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Beállítja a plazma- és segédgázok előírt munkaparamétereit
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást
Inicializál és pályaellenőrzést végez
Összehangolja a hegesztő/vágó segédgépeket
Termikus vágásnál ellenőrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén
beállításokat végez
Kiválasztja a vágási paramétereket
Letakarítja a hegesztő-, vágógépet
Kitölti a gépnaplót
Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét
Elkészíti a varrattérképet
Vezeti az elektródaszárítási naplót
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását
A munka végén kijelentkezik a rendszerből
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót
Kitölti a munkalapot
Anyagjegyzéket vezet
Kitölti a tűzvédelmi engedélyt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
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C
B
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
A
B
B
B
B
B
D
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
B
C
C
B
B
B
A
A
A
A
B
A

Műveleti terv készítése
Anyagok, segédanyagok ismerete
Az anyagok tulajdonságai
Fémes anyagok rendszerezése
Fémtani alapismeretek
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
Ipari vasötvözetek hőkezelése
Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése
Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése
Hegesztőgázok használata
Gázhegesztés hozaganyagai
Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
Volframelektródás védőgázas ívhegesztés hozaganyagai
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés hozaganyagai
Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
Anyagvizsgálatok ismerete
Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
Mérőeszközök használata
Lángvágás berendezései, eszközei
Plazmavágás berendezései, eszközei
Egyéb vágóberendezések
Gázhegesztő-berendezések és kezelésük
Fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
Fogyóelektródás, önvédő ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
Hegesztéstechnológiák
Az anyagok előkészítése hegesztéshez
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Hegesztőláng
Lángvágás technológiája
Plazmavágás technológiája
Egyéb vágási technológiák
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hegesztőberendezések használata
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C

Fogyóelektródás, önvédő ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Fedett ívű hegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata,
a hegesztés végrehajtása
Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Plazmaívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
Ellenállás-hegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata,
a hegesztés végrehajtása
Sajtolóhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
Lángforrasztás
Termikus szórás
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hibajavítások végzése
Biztonságtechnika
Gázhegesztés biztonságtechnikája
Ívhegesztés biztonságtechnikája
Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
Gázhegesztés környezetkárosító hatása
Ívhegesztés környezetkárosító hatása
Egyéb hegesztő eljárások környezetkárosító hatása
Tűzoltó berendezések, eszközök
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Hegesztő-vágógép kezelőszoftverje
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Gépészeti rajz készítése
4
Diagramok olvasása, értelmezése
4
Hegesztési jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5
Állapotjelző mérőeszközök
5
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Befogó, rögzítő eszközök
4
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
4
Kéziforgácsoló szerszámok
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5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
Alakító kéziszerszámok
Termikus vágás berendezései, eszközei
Gázhegesztés berendezései, eszközei
Ívhegesztés berendezései, eszközei
Egyéb hegesztőeljárások berendezései, eszközei
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Varratképzés vízszintes helyzetekben
Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
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A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-06

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

0111-06
0239-06
0240-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
Hegesztő alapfeladatok
Hegesztő feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

113/1.0/0110-06

3
4
5

113/2.0/0111-06

6
7
8
9

113/3.0/0111-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18

113/1.0/0239-06

19
20
21
22
23

113/1.0/0111-06

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

113/1.0/0110-06

24
25
26
27
28
29
30

113/3.0/0239-06

31
32
33
34

113/4.0/0239-06

113/1.0/0240-06
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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35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

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

113/2.0/0240-06

1
2

113/3.0/0240-06

3
4
5

113/4.0/0240-06

6
7
8
9
10
11

113/5.0/0240-06

12
13
14
15
16
17
18
19
20

113/6.0/0240-06

21
22
23
24
25
26
27
28

113/7.0/0240-06

29
30
31

113/8.0/0240-06 113/9.0/0240-06

113/10.0/0240-06

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.
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32

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

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

113/1.0/0110-06

2
3

113/1.0/0111-06
113/2.0/0111-06

4

113/3.0/0111-06

5
6
7
8
9
10
11
12

113/1.0/0239-06
113/2.0/0239-06
113/3.0/0239-06
113/4.0/0239-06
113/1.0/0240-06
113/2.0/0240-06
113/3.0/0240-06
113/4.0/0240-06

13

113/5.0/0240-06

14

113/6.0/0240-06

15

113/7.0/0240-06

16

113/8.0/0240-06

17

113/9.0/0240-06

18

113/10.0/0240-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Műszaki dokumentációk
Geometriai mérés
Fémek kézi és kézi kisgépes
alakítása
Alapismeretek
Gázhegesztés
Bevontelektródás kézi ívhegesztés
Hegesztés befejező műveletei
Termikus vágás, darabolás I.
Termikus vágás, darabolás II
Gázhegesztés
Bevontelektródás kézi ívhegesztés
Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztés
Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztés (MÍG/MAG)
Egyéb hegesztőeljárás
Hegesztési feszültségek,
alakváltozások
Hegesztéssel kapcsolatos
adminisztrációs tevékenységek
Hegesztett kötések vizsgálata,
minősítése
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

70

44

0

114

74
18

0
36

0
0

74
54

54

0

160

214

66
31
37
0
9
18
21
29

0
0
0
0
0
0
0
0

0
140
140
11
10
30
40
40

66
171
177
11
19
48
61
69

30

0

200

230

30

0

200

230

30

0

112
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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.

9.

A szakképesítés 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:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett lemezalkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0239-06 Hegesztő alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Lemezalkatrész gyártás (lángvágás, vízszintes helyzetű varratképzés)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
22

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0240-06 Hegesztő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett hegesztési gyakorlatok (E, G, TIG, MIG/MAG)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 480 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkatervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hegesztési szakmai 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 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
–
9. vizsgarész
–
10. vizsgarész
–
11. vizsgarész
23

–
12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
–
14. vizsgarész
–
15. vizsgarész
–
16. vizsgarész
–
17. vizsgarész
–

18. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 40
A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 24

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Hegesztő
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

113/1.0/0110-06

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

azonosítója

113/1.1/0110-06

0
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
114

113/1.2/0110-06

70

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.1/0110-06
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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0

0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
44 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 igénylő 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:
113/1.2/0110-06
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 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
1. szint Íráskészség, fogalmazás 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:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
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
hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék.
A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei. Talajvédelem. Égetés,
rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges
kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A
zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása.
Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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74

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
74 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
- fémszerkezetek rajzai
- technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
- kapcsolási vázlatok
- villamos rendszerek rajzai
- építészeti rendszerek rajzai
- folyamatábrák és folyamatrendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C típus Mérési utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Alkatrész rajz értelmezése 40%
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Csoportos versenyjáték 30%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérőszoba
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával. Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával.
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel.
Szögmérések szinuszvonalzóval.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Mérés mérőhasábokkal.
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel.
Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával.
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi vázlat készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak,
táblázatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hibák.
Metrológiai jellemzők. Műszerhibák. Mérés egyszerű és nagypontosságú
mérőeszközökkel.
Hossz- és szögmérő eszközök. Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Külső felületek mérésének eszközei, folyamata.
Belső felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének
eszközei, folyamata.
Mérőhasábok és azok alkalmazása. Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű és
nagypontosságú ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső és belső menetek
mérésének, ellenőrzésének eszközei, folyamata.
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,
alkalmazásuk. Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

113/3.0/0111-06

Fémek kézi és kézi
kisgépes alakítása

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

113/3.1/0111-06
113/3.2/0111-06
113/3.3/0111-06
113/3.4/0111-06
113/3.5/0111-06

18
18
18
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0 214
0 18
0 142

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság, minőségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket.
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségbiztosítási alapismeretek
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
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Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Rajz értelmezése 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
- a műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
- az alkalmazott mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és szakszerű használata
- az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek
megválasztása
- a különböző állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető alak- és méretpontosság
- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása
-a gyártás során - a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében - a megfelelő számú és a
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések elvégzésének fontossága
- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függő
fő jellemző paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő összefüggések elemzése, a
minőségre kifejtett hatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagjelölések értelmezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványhasználati ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Szabványos ipari vasötvözetek
C típus Szabványos könnyűfém ötvözetek
C típus Szabványos színesfém ötvözetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése
Az ipari vasötvözetek csoportosítása:
Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira.
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN
szerint
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ
és EN szerint
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.3/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok egyéb jellemzői
D típus Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások folytatása

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.4/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Előrajzolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket.
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Előrajzolás
B típus Képlékenyalakítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Beszédkészség
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
• a munkadarab ellenőrzése
• a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása,
• a felrajzolandó felület festése, színezése,
• a rajzoló- és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése,
• előrajzolás,
• ellenőrzés
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenörző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli elõrajzolás
- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.5/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)

41

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
2. szint Beszédkészség
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
- illesztés reszeléssel
- hántoló szerszámok, eszközök
- lemezalkatrész készítése
- sík és ívelt felületek hántolása
- a dörzsárazás szerszámai és művelete
- tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
- illesztés dörzsárazással
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
- illesztés csiszolással
- oldható kötések készítése, szerelése
- komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

113/1.0/0239-06

Alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

113/1.1/0239-06
113/1.2/0239-06
113/1.3/0239-06
113/1.4/0239-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.1/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait
WPS alapján beazonosítja az anyagokat
Állapotjelző műszerek jelzéseit értékeli
Egyszerű vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg
Folyamatos minőségellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
D típus Anyagvizsgálatok ismerete
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
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21
9
15
21

0
0
0
0

0
0
0
0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok
rendszerezése sűrűség alapján. Ipari vasötvözetek, könnyűfémek és ötvözetei, szinesfémek
és ötvözetei
Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS"
Mennyiségek, jelölések, mértékegységek
Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás,
vezérlés fajtái
Minőségirányítási, minőségellenérzési alapfogalmak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.2/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
A típus Gyártási utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
3. szint Olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése.
Hegesztési helyzetek. Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.3/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési Biztonsági Szabályzat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és
környezetvédelmi előírásokat
Ellenőrzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) előírások maradéktalan teljesítését
Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat
Zárt, szűk térben végzi munkáját
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Biztonságtechnika
A típus Gázhegesztés biztonságtechnikája
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
A típus Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ ismerete
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.4/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a munkaterületet
Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására
Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek)
Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
eszközök meglétét
Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket
Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)
Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést
Állapotjelző műszerek jelzéseit értékeli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok használata
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
B típus Mérőeszközök ismerete
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
5. szint Szerelő kéziszerszámok
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ előírásai a munkavégzés feltételeiről
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

113/2.0/0239-06

Gázhegesztés

azonosítója

sza
sza
sza
sza

113/2.1/0239-06
113/2.2/0239-06
113/2.3/0239-06
113/2.4/0239-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.1/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztőgázok, hegesztőkészülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gázhegesztő-berendezések és kezelésének ismerete
A típus Hegesztőgázok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
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0
0
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0
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gázhegesztéskor használt gázok típusai, osztályozásuk, tulajdonságaik. A hegesztő- és
vágó munkahelyek gázellátása.
A gázok tárolása gázpalackban. A gázpalackok szerkezete, szerelvényei és kezelése.
A hegesztő nyomáscsökkentő feladata, szerkezete, működése és kezelése.
A gázhegesztés biztonsági eszközei.
A gázhegesztő tömlők szerkezete, kezelése.
A gázhegesztőpisztoly szerkezete, működése és kezelése.
A gázhegesztő berendezés üzembe illetve üzemen kívül helyezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.2/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés hozaganyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
B típus Gázhegesztés hozaganyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gázhegesztéssel hegeszthető alapanyagok áttekintése. A hegesztési hő hatása az acélok
tulajdonságaira.
A gázhegesztő pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzői és a
kiválasztásuk szempontjai.
A folyósítószer feladata, típusai, jellemzői és alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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113/2.3/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket
Kiválasztja a megfelelő elektródát vagy égőszárat, illetve huzalt
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez
Beállítja a WPS szerinti paramétereket
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Hegesztéstechnológiák ismerete
C típus Az anyagok előkészítése hegesztéshez
B típus Előrajzolás
A típus Hegesztőláng ismerete
A típus Hegesztőberendezések használata
C típus Élkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Egyedüllét tűrése
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
140 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gázláng beállítása, szerkezete, égési folyamatai és jellemzői. A gázfogyasztás
meghatározása.
A munkadarabok előkészítése hegesztéshez.
A hegesztőpálca és a pisztoly tartása, valamint vezetése acélok balra és jobbra
hegesztésekor különböző helyzetekben (PA, PB, PC, és PF)
Lemezek összekötése I- és V- varrattal, cső-lemez sarokvarrat készítése, csövek
hegesztése I- és V-varrattal.
Lángvágás elve, feltétele, alkalmazása, végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.4/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztéskor keletkező hibaveszélyek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Megtisztítja a felületet
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önfegyelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gázhegesztéskor leggyakrabban előforduló hegesztési hibaveszélyek és hibák
(eltérések). A hibák keletkezési okai és elkerülésük lehetőségei, javításuk
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

113/3.0/0239-06

Bevontelektródás
kézi ívhegesztés

azonosítója

sza
sza
sza
sza

113/3.1/0239-06
113/3.2/0239-06
113/3.3/0239-06
113/3.4/0239-06

8
17
0
12

0
0
0
0
177
0 140
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.1/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
A bevontelektródás kézi ívhegesztés anyagai, hozaganyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt
WPS alapján beazonosítja az anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok használata
D típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
D típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
D típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
D típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
D típus Fémtani ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Hegeszthetőség. Bevont ívhegsztő elektródák sajátosságai, alkalmazásuk, csoportosítása,
jelölésrendszere.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.2/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
A bevontelektródás kézi ívhegesztés áramforrásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áramforrások. Szerszámok. A hegesztőgépek kezelése és karbantartása.
Hegesztőív jellemzői. Íverők.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.3/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
A bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket
Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat
Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, iletve huzalt
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez
Beállítja a WPS szerinti paramétereket
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Hegesztéstechnológiák ismerete
C típus Az anyagok előkészítése hegesztéshez
B típus Előrajzolás
C típus Élkiképzés
A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésének ismerete
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Egyedüllét tűrése
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
140 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok előkészítése a kézi ívhegsztéshez Az elektróda kiválasztása.
A hegesztőberendezés üzembehelyezése.
Az ív gyújtása, megszakítása. Az elektróda tartása és vezetése.
A munkavégzés szabályai.
Karbantartás, ellenőrzés.
Az ívhegesztés kötései: - tompavarratok, - sarokvarratok, -horonyvarratok, - él - és
peremvarratok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.4/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
A bevontelektródás kézi ívhegesztéskor keletkező hibaveszélyek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Megtisztítja a felületet
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önfegyelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési kötések eltérései, hibái.
A hibák keletkezési okai és elkerülésük lehetőségei, javításuk.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

113/4.0/0239-06

Hegesztés befejező
műveletei

azonosítója

sza

113/4.1/0239-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.1/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztés befejező műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint utólagos hőkezelést végez
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről
Letakarítja a munkaterületet
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról
Kiüríti a szűrőberendezések gyűjtőtartályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari vasötvözetek hőkezelése
C típus Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése
C típus Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése
A típus Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőkezelés fogalma célja. Hőkezelő eljárások az eljárás célja szerint.
Hulladék tárolás
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9. TANANYAGEGYSÉG

113/1.0/0240-06

Termikus vágás,
darabolás I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

113/1.1/0240-06
113/1.2/0240-06
113/1.3/0240-06
113/1.4/0240-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Termikus vágás, darabolás alapismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a szabástervet, vagy a lemez ki/leszabásának tervét.
Elvégzi a vágási műveletet
Kiválasztja a vágási paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
A típus Lángvágás berendezéseinek, eszközeinek ismerete
A típus Plazmavágás berendezéseinek, eszközeinek ismerete
A típus Egyéb termikus vágóberendezések ismerete
A típus Lángvágás technológiájának ismerete
A típus Plazmavágás technológiájának ismerete
A típus Egyéb vágási technológiák ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Hegesztő-vágógép kezelőszoftverje
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
XY rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai.
Termikus vágási eljárások.
Vágott felület minősítése.
Gyalulás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Lángvágás előkészületi műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
C típus Műveleti terv készítése
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Hegesztő-vágógép kezelőszoftverje
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság

61

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térlátás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
XY rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület előállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Lángvágás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termikus vágásnál ellenőrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat
végez
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén
Elvégzi a vágási műveletet
Elindítja gépet és elvégzi a vágást
Felügyeli a vágási folyamatot
Alkalmazza a megfelelő vágófúvókát
Szükségszerűen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Lángvágás berendezéseinek, eszközeinek ismerete
A típus Lángvágás technológiájának ismerete
B típus Biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
5. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás.
Lángvágás technológiája
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Lángvágás befejező műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a következő vágási programot
Eltávolítja a kész munkadarabot
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyűjtő ládát
Letakarítja a hegesztő-, vagy vágógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Lángvágás berendezéseinek, eszközeinek ismerete
A típus Lángvágás technológiájának ismerete
B típus A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ ismerete.
Gázpalack Biztonsági Szabályzata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

113/2.0/0240-06

Termikus vágás,
darabolás II

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/2.1/0240-06
113/2.2/0240-06
113/2.3/0240-06
113/2.4/0240-06
113/2.5/0240-06
113/2.6/0240-06

5
0
4
5
0
4

0
0
0
0
0
0

0
16
0
0
14
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Plazmavágás előkészületi műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Beállítja a plazma- és segédgázok előírt munkaparamétereit
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Inicializál és pályaellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
C típus Műveleti terv készítése
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Hegesztő-vágógép kezelőszoftverje
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térlátás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
XY rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület előállítása. Vágóberendezés
üzembehelyezése.
Vágható fémek.
A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivőgázzal
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Plazmavágás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termikus vágásnál ellenőrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat
végez
Beállítja a plazma- és segédgázok előírt munkaparamétereit
Elvégzi a vágási műveletet
Felügyeli a vágási folyamatot
Alkalmazza a megfelelő vágófúvókát
Szükségszerűen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Méretre szabja a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Plazmavágás berendezéseinek, eszközeinek ismerete
A típus Plazmavágás technológiájának ismerete
B típus Biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
5. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Plazmavágás technológiája.
Vágás eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Plazmavágás befejező műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a következő vágási programot
Eltávolítja a kész munkadarabot
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyűjtő ládát
Letakarítja a hegesztő-, vagy vágógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Plazmavágás berendezéseinek, eszközeinek ismerete
A típus Plazmavágás technológiájának ismerete
B típus A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnikai előírások. HBSZ
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások előkészületi műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét
Feltölti az abrazivanyag-tárolót (vízsugárvágásnál)
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást
Inicializál és pályaellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Hegesztő-vágógép kezelőszoftverje
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térlátás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
XY rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület előállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.
Vágható fémek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termikus vágásnál ellenőrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat
végez
Elvégzi a vágási műveletet
Felügyeli a vágási folyamatot
Alkalmazza a megfelelő vágófúvókát
Szükségszerűen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét
Méretre szabja a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Egyéb vágási technológiák ismerete
B típus Biztonságtechnika
A típus Egyéb vágóberendezések ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
5. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság

69

Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágás technológiája, eszközei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások befejező műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a következő vágási programot
Eltávolítja a kész munkadarabot
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyűjtő ládát
Letakarítja a hegesztő-, vágógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Egyéb vágási technológiák ismerete
B típus Biztonságtechnika
A típus Egyéb vágóberendezések ismerete
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
B típus A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ.
Biztonságtechnikai előírások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelőkészítést végez
Összeállítja fűzővarrattal a munkadarabot
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát
Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Az anyagok előkészítése hegesztéshez
B típus Előrajzolás
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
XY rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az
élek illesztése, fűzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.
A hegesztés rajzi jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége gázhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hegeszti a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegeszthetőség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és
ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztőgázok, hegesztőberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a palackszelepeket
Felszereli a nyomáscsökkentőket
Rögzíti a hegesztőtömlőket a nyomáscsökkentőkhöz
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égőszárat
Ellenőrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát
Szivárgáspróbát végez
Beállítja az üzemi nyomást
Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hegesztőgázok ismerete
B típus Gázhegesztés hozaganyagai
A típus Hegesztőláng ismerete
B típus Lángforrasztás
B típus Termikus szórás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Állapotjelző mérőeszközök
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égést tápláló oxigén, éghető gázok.
Gázhegesztő-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentők, hegesztőtömlők é
tömlőcsatlakozások, hegesztőpisztolyok, biztonsági szerelvények
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Összeállítja fűzővarrattal a munkadarabot
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát
Felhegeszti a kifutólemezeket
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Palackcserét végez
Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gázhegesztő-berendezések és kezelésük ismerete
B típus Hegesztéstechnológiák ismerete
A típus Hegesztőláng ismerete
A típus Hegesztőberendezések használata
B típus Lángforrasztás
B típus Termikus szórás
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kéziforgácsoló szerszámok
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság

75

Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok előkészítése a gázhegesztéshez. A hegesztőanyag kiválasztása. A hegesztőberendezések használata. A hegesztőláng beállítása.
A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés
Lángforrasztás
Termikus szórás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Mérőeszközök ismerete
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvárt minőségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba.
Gázzárványok. Salakzárványok. Repedések
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gázhegesztő-berendezések és kezelésük ismerete
A típus Hegesztéstechnológiák ismerete
B típus Biztonságtechnika
A típus Gázhegesztés biztonságtechnikája
A típus Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztő-berendezések időszaki ellenőrzése. A
gázhegesztéssel kacsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

113/4.0/0240-06

Bevontelektródás
kézi ívhegesztés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/4.1/0240-06
113/4.2/0240-06
113/4.3/0240-06
113/4.4/0240-06
113/4.5/0240-06
113/4.6/0240-06
113/4.7/0240-06

4
4
9
4
0
4
4

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelőkészítést végez
Összeállítja fűzővarrattal a munkadarabot
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát
Lesalakolja a fűzővarratokat
Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait
Felhegeszti a kifutólemezeket
Ellenőrzi a hálózatot
Kiválasztja a hegesztőgépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Az anyagok előkészítése hegesztéshez
B típus Előrajzolás
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
40
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
XY rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Fűzés.
A hegesztési sorrendterv.
Előmelegítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hegeszti a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erősen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és
ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztő elektródák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a hegesztőgépet
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Üzembe helyezi az ívhegesztő-berendezést
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót
Lesalakolja a fűzővarratokat
Eltávolítja a salakot és a fröcskölődéseket ívhegesztés esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
A típus Hegesztőberendezések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívhegesztés ömlesztőfolyamata.
Ívhegesztő áramforrások és eszközök.
Ívhegesztő elektródák: bevonatának fő feladatai, kihozatali tényező, bevonattípusok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ívhegesztés hő- és fémtani folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek hőkezelése
C típus Színesfémek és ötvözeteik hőkezelése
C típus Könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hő hatása a szerkezeti elemre.
A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
Rögzíti a testkábelt a munkadarabhoz
Beállítja a polaritást és a paramétereket
Leföldeli a berendezést szükség szerint
Üzembe helyezi az ívhegesztő-berendezést
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
műveletek
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Mérőeszközök ismerete
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztés minőségi követelményei.
Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb
eltérések
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.7/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hegesztőberendezések használata
A típus Hegesztéstechnológiák ismerete
B típus Biztonságtechnika
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A
munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem.
Zaj elleni védelem, hőhatás elleni védelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

113/5.0/0240-06

Volfrámelektródás
védőgázas
ívhegesztés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/5.1/0240-06
113/5.2/0240-06
113/5.3/0240-06
113/5.4/0240-06
113/5.5/0240-06
113/5.6/0240-06
113/5.7/0240-06

4
4
10
4
0
4
4

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Élelőkészítést végez
Összeállítja fűzővarrattal a munkadarabot
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Az anyagok előkészítése hegesztéshez
B típus Előrajzolás
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
0
0 230
0 200
0
0
0
0

Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
XY rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Fűzés.
A hegesztési sorrendterv.
Előmelegítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erősen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,
a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
A típus Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
ismerete
B típus Hegesztéstechnológiák ismerete
A típus Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Anyagminták azonosítása 10%

88

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az AWI hegesztés elve, a hegesztőberendezés felépítése, hegesztőáramforrás építőelemi
és ezek funkciói.
Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetőségi adatok, bekapcsolási idő.
Hegesztőpisztoly, gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott
hegesztőberendezés.
Az egyenáramú ív jellemzői, szűrőkondenzátor feladata.
Hegesztőberendezés összeállítási és kabantartási munkái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok
használata és alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
A típus Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
B típus Volframelektródás védőgázas ívhegesztés hozaganyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztőáram megválasztása, beállítása, mérése.
Irányértékek a hegesztőáramerősség kiválasztásához.
Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása.
Védőgázfelhasználás-védőgázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védőgázok, munkahely
védőgázellátása.
AWI hegesztőpálcák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Varratképzés volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
műveletek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Mérőeszközök ismerete
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai,
porozitásképződés okai, kötéshibák képződésének okai, végkráterképződés okai.
AWI hegesztőberendezés működésének zavarai, okok és következmények.
Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.7/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hegesztőberendezések használata
A típus Hegesztéstechnológiák ismerete
B típus Biztonságtechnika
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A
munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

113/6.0/0240-06

Fogyóelektródás
védőgázas
ívhegesztés
(MÍG/MAG)

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/6.1/0240-06
113/6.2/0240-06
113/6.3/0240-06
113/6.4/0240-06
113/6.5/0240-06
113/6.6/0240-06
113/6.7/0240-06
113/6.8/0240-06

2
2
8
8
4
0
3
3

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Élelőkészítést végez
Összeállítja fűzővarrattal a munkadarabot
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Az anyagok előkészítése hegesztéshez
B típus Előrajzolás
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
0
0
0
0
0
0
230
0
0
0 200
0
0
0
0

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
XY rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az
élek illesztése, fűzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett
kötés helye körzetének tisztítása.
A hegesztés rajzi jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erősen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,
a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
A típus Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
B típus Hegesztéstechnológiák ismerete
A típus Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztőáramforrás. Huzalelőtoló berendezés. Hegesztőpisztoly
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
B típus Hegesztéstechnológiák ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési paraméterek hatása.
Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktető ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe
a kötésminőségére
5. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
113/6.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok
használata és alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
B típus Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés hozaganyagai
A típus Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztőhuzalok, védőgázok. Alapanyagok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Varratképzés fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Huzalt cserél
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
műveletek
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.7/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Mérőeszközök ismerete
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötésekben keletkező eltérések csoportosítása és kódjelzése
A tompa- illetve sarokvarratok jellemző külső és belső eltérései.
Az eltérések megengedhető értékeikre vonatkozó előírások
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.8/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hegesztőberendezések használata
A típus Hegesztéstechnológiák ismerete
B típus Biztonságtechnika
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A
munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

113/7.0/0240-06

Egyéb
hegesztőeljárás

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/7.1/0240-06
113/7.2/0240-06
113/7.3/0240-06
113/7.4/0240-06
113/7.5/0240-06
113/7.6/0240-06
113/7.7/0240-06
113/7.8/0240-06

3
5
10
3
3
0
3
3

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztőkészülékben
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Betölti és beállítja a kezelőszoftvert
Elkészíti a varrattérképet
Feltölti a WPS előírásai alapján a fedőport
Összehangolja a hegesztő/vágó segédgépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Az anyagok előkészítése hegesztéshez
B típus Előrajzolás
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Alakító kéziszerszámok
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
0
0
142
0
0
0 112
0
0
0
0

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
XY rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az
élek illesztése, fűzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.
A hegesztés rajzi jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erősen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,
a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Felügyeli a hegesztési folyamatot
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Fogyóelektródás, önvédő ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyéb hegesztőeljárások berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedett ívű hegesztés elve, berendezései.
Fogyóelektródás önvédő ívhegesztés elve, berendezései.
Plazmaívhegesztés elve, berendezései.
Ellenállás-hegesztés elve, berendezései.
Sajtolóhegesztés elve, berendezései.
Egyéb hegesztési eljárások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások paraméterei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hegeszti a munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Fogyóelektródás, önvédő ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
A típus Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyéb hegesztőeljárások berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési paraméterek hatása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
A típus Fogyóelektródás, önvédő ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
A típus Fedett ívű hegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Plazmaívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
A típus Ellenállás-hegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Sajtolóhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Egyéb hegesztési eljárások anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedettívű hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Fogyóelektródás önvédő ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Egyéb hegesztőeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Varratképzés egyéb hegesztő eljárással
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Felügyeli a hegesztési folyamatot
Salaktalanítja a varratot
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket
Eltávolítja a kész munkadarabot
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Kitölti a fedőporszárítási naplót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
A típus Fogyóelektródás, önvédő ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
A típus Fedett ívű hegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Plazmaívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
A típus Ellenállás-hegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Sajtolóhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Egyéb hegesztési eljárások anyagainak előkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
XY rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
műveletek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.7/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési eltérések, hegesztési hibák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenőrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Mérőeszközök ismerete
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő-, ellenőrzőeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötésekben keletkező eltérések csoportosítása és kódjelzése.
A tompa, illetve sarokvarratok jellemző külső és belső eltérései. Varrathiba kimutatási
módszerek.
Az eltérések megengedhető értékeikre vonatkozó előírások
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.8/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb hegesztőeljárás biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a hegesztéshez szükséges védőeszközöket
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Kitölti a gépnaplót
Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hegesztőberendezések használata
A típus Hegesztéstechnológiák ismerete
B típus Biztonságtechnika
A típus Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A típus Egyéb hegesztő eljárások környezetkárosító hatása
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzői
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hőkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A
munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

113/8.0/0240-06

Hegesztési
feszültségek,
alakváltozások

azonosítója

szk

113/8.1/0240-06

5

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

5

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/8.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési feszültségek, alakváltozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztés során bevitt hő jellemzése. A fémek viselkedése hő hatására. A hegesztési
feszültségek kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása.
A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetőségei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

113/9.0/0240-06

Hegesztéssel
kapcsolatos
adminisztrációs
tevékenységek

azonosítója

szk

113/9.1/0240-06

5

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/9.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektródaszárítási naplót
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását
A munka végén kijelentkezik a rendszerből
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót
Kitölti a munkalapot
Anyagjegyzéket vezet
Kitölti a tűzvédelmi engedélyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Hegesztő-vágógép kezelőszoftverje
3. szint Olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
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0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

5

Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap.
Különböző engedélyek
Hegesztők minősítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy
igénybevételnek kitett varratokat készítők nyilvántartása. Hegesztőanyag fogyási napló
vezetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

113/10.0/0240-06

Hegesztett kötések
vizsgálata,
minősítése

azonosítója

szk

113/10.1/0240-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/10.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Anyagvizsgálatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem, összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 30%
Technológiai minták elemzése 30%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
Anyagminták azonosítása 10%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztés minőségi követelményei.
Hegesztési eltérések.
Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok
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