IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ
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 31 543 02 0000 00 00 Ipari nemesfém-megmunkáló 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 szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Ipari nemesfém-megmunkáló

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7424
2
30 %
70 %

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

1 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– szaktanterem
– tanműhely
– 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
7424

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Ipari nemesfém-megmunkáló

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Ötvözetet olvasztással előállít
Nemes- és színesfém ötvözetet képlékenyen alakít
Nemes- és színesfém ötvözetet hőkezel
Nemes- és színesfém előgyártmányok, alkatrészek, tárgyak felületét kezeli
Alkatrészeket, szerelékeket gyárt
Öntéssel alkatrészeket, szerelékeket gyárt
Nemesfém ékszer- és dísztárgyakat készít
Nemesfém ékszer- és dísztárgy felületet megmunkál
Hulladékból nemesfémet kinyer
Gyártást dokumentál

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
3

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 Környezetvédelem
A Tűzvédelem
A Munkabiztonság
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtás
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:
0207-06 Ékszer- és ötvösalkatrészek készítése öntéssel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi
védőfelszereléseket
Ötvözetösszetételt számol, anyagot raktárból vételez
Ötvözet összetevőit beméri
Ötvözetet olvaszt
Kokillát előkészít
Olvadékot kokillába önt
Salakot leválaszt, elkülönít, öntvényt tisztít
Elemzéshez öntőpróbát vesz vagy próbát vág
Elemzett termékkel, képződött hulladékokkal leszámol
Homokformázással érmét, plakettet, alkatrészt önt
Preciziós öntéssel ékszer- és ötvösipari alkatrészeket készít
Homokformázáshoz öntőmintát, modellt készít
Preciziós öntéshez öntőmintát, modellt készít (mestermintát készít, viaszt farag,
fémmintát gumiba besüt, viaszol)
Preciziós öntésre kerülő viaszmintába követ foglal
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
C Ábrázolási módok
A Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
A Műszaki rajzok értelmezése, készítése
A Diagrammok értelmezése, készítése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A Műveleti terv készítése
A Géptani alapismeretek
A Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
B Anyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok
B Keménység, szilárdság, rugalmasság
B Fizikai mértékegységek
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B
B
B
B
A
C
C
C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A

Sűrűség, fajsúly
Hő- és elektromos vezetőképesség
Olvadáspont, olvadási hő, fajhő
Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezők
Színfémek, ötvözetek
Fémtani (metallográfiai) ismeretek
Fémek előállítása
Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai
Nemesfémek ötvözőanyagai
Arany és ötvözetei
Ezüst és ötvözetei
Platina és ötvözetei
Nemesfémek és ötvözeteik, felhasználási területük
Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek
Öntési eljárások
Salakosító és folyósító anyagok
Öntészeti, olvasztási segédanyagok
Ötvözetszámítások
Salakképzés
Tégelyek, kokillák, öntőformák anyagai
Homokformázás, öntés
Viaszveszejtéses precíziós öntés
Nyomásos öntés
Öntőmintakészítés homokformázáshoz
Öntőmintakészítés precíziós öntéshez
Tégelyes kemencék
Vákuumkemencék
Indukciós és ellenállás fűtésű kemencék
Folyamatos és félfolyamatos öntőberendezések
Precíziós öntés berendezései
Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
Dokumentáció kitöltése
Nemesfémek, hulladékok értéke
Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
Nemesfémek elemzése, analitikája
Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
Fémes, nemfémes és steril hulladékok
Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
Anyagmozgatási utasítások
Tárolási utasítások
Tűzvédelmi utasítások
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
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B
B

Jelentés, jelzés
Balesetmegelőzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Rajz készítése, jelképek értelmezése
4
Nemesfémötvözetek jelölése
4
Megmunkálás
4
Öntési eljárás kiválasztása
4
Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése
4
Összetevők mérése
4
Gépipari mérőeszközök használata
4
Egyéb mérőeszközök használata
5
Kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Dokumentációk vezetése
5
Szelektív hulladékgyűjtés
5
Környezetvédelem
5
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0208-06 Nemesfém félgyártmányok készítése, hőkezelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi
védőfelszereléseket
Öntött előterméket melegen hengerel
Előterméket hidegen hengerel
Táblalemezt méretre darabol
Szalagot méretre vág
Öntött előgyártmányból melegen rudat vagy csövet sajtol
Öntött előgyártmányt kaliber hengerel
Betétes huzalt gyárt
Huzalt húz
Csövet húz
Huzalt hengerel, lapít, profilba húz
Több fajta ötvözetet összehengerel, plattíroz
Képlékenyalakítás közben lágyító hőkezelést végez
Feszültségmentesítő hőkezelést végez
Homogenizáló hőkezelést végez
Felkeményítő hőkezelést végez
Késztermék mechanikai paramétereit hőkezeléssel beállít
Mechanikai paramétereket, méreteket mér
Anyaghibát felületi ráolvasztással javít
Hőkezelést követően felületet tisztít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
C Ábrázolási módok
A Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
A Műszaki rajzok értelmezése, készítése
A Diagrammok értelmezése, készítése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A Műveleti terv készítése
A Géptani alapismeretek
A Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
B Anyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok
B Keménység, szilárdság, rugalmasság
B Sűrűség, fajsúly
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B
B
B
A
B
A
A
C
C
C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
B
B
A
B
B
B
A

Hő- és elektromos vezetőképesség
Olvadáspont, olvadási hő, fajhő
Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezők
Elemek, vegyületek
Mikroszerkezet és fizikai tulajdonságok kapcsolata
Fémes anyagok rendszerezése
Színfémek, ötvözetek
Fémtani (metallográfiai) ismeretek
Fémek előállítása
Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai
Nemesfémek ötvözőanyagai
Arany és ötvözetei
Ezüst és ötvözetei
Platina és ötvözetei
Nemesfémek és ötvözeteik, felhasználási területük
Hűtő- és kenőanyagok
Csiszoló és polírozó anyagok
Nemesfémipari gépek működési elvei
Ötvözetszámítások
Vákuumkemencék
Indukciós és ellenállás fűtésű kemencék
Folyamatos és félfolyamatos öntőberendezések
Húzás
Hideg- és meleghengerlés
Plattírozás
Csőgyártás
Homogenizáló, lágyító, feszültségmentesítő hőkezelés
Felkeményítő hőkezelés
Hőkezelő berendezések és kezelésük
Mérés technikája
Mérés dokumentálása
Visszakövethetőség elve
Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
Dokumentáció kitöltése
Nemesfémek, hulladékok értéke
Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
Fémes, nemfémes és steril hulladékok
Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
Steril hulladékok újrafelhasználása
Anyagmozgatási utasítások
Tárolási utasítások
Tűzvédelmi utasítások
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
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A
A
A
B
B

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Jelentés, jelzés
Balesetmegelőzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Rajz készítése, jelképek értelmezése
4
Nemesfémötvözetek jelölése
4
Megmunkálás
4
Képlékenyalakító eljárás paramétereinek kiválasztása
4
Ötvezetek ismerete
4
Hőkezelő eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása
4
Összetevők mérése
5
Dokumentációk vezetése
4
Gépipari mérőeszközök használata
4
Egyéb mérőeszközök használata
5
Kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Szelektív hulladékgyűjtés
5
Környezetvédelem
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
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Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0209-06 Ötvös termékek felületkezelése-, megmunkálása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi
védőfelszereléseket
Oxidréteget pácolással eltávolít
Félkész terméket gyártás közben zsírtalanít
Felületi réteget forgácsolással eltávolít
Előgyártmányok, alkatrészek, lapkák felületét koptatódobos vagy vibro technikával
előkészíti
Arany tárgyakat elektrokémiai technológiával políroz
Tárgyak felületét mattítja, fényesíti, antikolja
Tárgyak felületébe mintát marat
Nemesfém tárgyak felületén díszítő bevonatokat készít (galván, zománc, műgyanta
stb. bevonatok)
Nemesfém tárgyat fényes felületűre megcsiszol
Matt vagy selymes fényű felületet hoz létre
Felületet gyémánt késsel megmunkál (lapidál)
Felületet gépi véséssel díszít
Felületet kézi véséssel díszít
Felületbe mintát reszel
Felületet kézzel vagy géppel políroz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
C Ábrázolási módok
A Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
A Műszaki rajzok értelmezése, készítése
A Diagrammok értelmezése, készítése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A Műveleti terv készítése
A Géptani alapismeretek
A Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
B Anyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok
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B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
C
B
A
C
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B

Keménység, szilárdság, rugalmasság
Elemek, vegyületek
Anionok, kationok
A kémiai reakcióegyenletek fajtái
Sóolvadékok kémiája, salakképzés elmélete
Kémiai reakciók sebessége
Reakciók sebességére ható tényezők
Elektrokémiai alapismeretek
Fémleválasztás, galvanizálás elméleti alapjai
Elektrokémiai polírozás elméleti alapjai
Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai
Nemesfémek ötvözőanyagai
Arany és ötvözetei
Ezüst és ötvözetei
Platina és ötvözetei
Felületelőkészítés
Tűzzománcok, műgyanták, lakkok
Savak, lúgok, maratószerek, páclevek
Galvanizálás, felületkikészítés, felületvédelem vegyianyagai
Csiszoló és polírozó anyagok
Nemesfémipari gépek működési elvei
Cizellálás
Forgácsolás, vésés, lapidálás
Fűrészelés, reszelés
Csiszolás, polírozás
Homokfúvás, mattírozás
Zománcozás
Zsírtalanítás
Pácolás, maratás
Passziválás
Galvanizálás elektrokémiai úton
Stílusjegyek (ókor, középkor, újkor, jelenkor)
Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
Fémes, nemfémes és steril hulladékok
Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
Steril hulladékok újrafelhasználása
Arany kinyerése
Ezüst kinyerése
Szűrők, porleválasztók
Gázmosók
Szennyvíz semlegesítő berendezések
Anyagmozgatási utasítások
Tárolási utasítások
Tűzvédelmi utasítások
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A
A
A
A
B
B

Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Jelentés, jelzés
Balesetmegelőzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Rajz készítése, jelképek értelmezése
4
Nemesfémötvözetek jelölése
4
Felület előkészítés/megmunkálás kiválasztása
4
Felület előkészítés/megmunkálás végzése
4
Gépipari mérőeszközök használata
4
Egyéb mérőeszközök használata
5
Kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Dokumentációk vezetése
5
Szelektív hulladékgyűjtés
5
Környezetvédelem
5
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0210-06 Ékszer-, dísztárgyalkatrész, szerelék készítése, összeállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi
védőfelszereléseket
Terítéket, lapkát vág
Alkatrészt lyukaszt
Alkatrészt hajlít
Alkatrészt felhúz, domborít
Dombornyomást végez
Hidegfolyatást végez
Hidroplasztikus alakítást végez
Forgácsolással alkatrészt készít
Alkatrész felületét cizellálja, tömöríti, keményíti
Fémnyomással alkatrészt készít
Alkatrészt fűrészel, reszel
Kézi láncot alkatrészből összeállít
Méretre szabott láncot szerel
Préselt alkatrészekből ékszert, dísztárgyat készít
Precíziósan öntött alkatrészekből ékszert, dísztárgyat készít
Alkatrész készítéshez, szereléshez egyszerűbb szerszámot, segédeszközt készít
Alkatrészeket, szerelékeket összeállít
Nemesfém tárgyakba követ foglal
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
C Ábrázolási módok
A Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
A Műszaki rajzok értelmezése, készítése
A Diagrammok értelmezése, készítése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A Műveleti terv készítése
A Géptani alapismeretek
A Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
B Keménység, szilárdság, rugalmasság
B Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezők
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C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
B
B
C
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A

Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Arany és ötvözetei
Ezüst és ötvözetei
Platina és ötvözetei
Nemesfémek és ötvözeteik felhasználási területei
Kemény- és lágyforrasztók
Tűzzománcok, műgyanták, lakkok
Természetes és szintetikus drágakövek féldrágakövek
Hűtő- és kenőanyagok
Csiszoló és polírozó anyagok
Nemesfémipari gépek működési elvei
Préselés, sajtolás, verés, hidegfolyatás
Lapkavágás, lyukasztás
Hajlítás
Lánc- és alkatrészgyártás
Forrasztás, hegesztés
Fémnyomás
Cizellálás
Forgácsolás, vésés, lapidálás
Fűrészelés, reszelés
Csiszolás, polírozás
Jellegzetes anyagok, technológiák
Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
Dokumentáció kitöltése
Nemesfémek, hulladékok értéke
Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
Nemesfémek elemzése, analitikája
Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
Fémes, nemfémes és steril hulladékok
Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
Steril hulladékok újrafelhasználása
Arany kinyerése
Ezüst kinyerése
Szűrők, porleválasztók
Gázmosók
Szennyvízsemlegesítő berendezések
Kezelési, karbantartási utasítások
Jelentési, jelzési kötelezettség
Anyagmozgatási utasítások
Tárolási utasítások
Tűzvédelmi utasítások
Szerszámok, kézigépek biztonsága
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
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B
B

Jelentés, jelzés
Balesetmegelőzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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
3
Elemi szintű számítógépismeret
3
Rajz készítése, jelképek értelmezése
4
Nemesfém ötvözetek jelölése
4
Felület előkészítés/megmunkálás
5
Alkatrész és szerelékgyártás
5
Alkatrész-összeállítás
4
Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése
5
Kövek foglalása
4
Hőkezelő eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása
4
Összetevők mérése
4
Gépipari mérőeszközök használata
4
Egyéb mérőeszközök használata
5
Kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Dokumentációk vezetése
5
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0211-06 Karbantartási, próbagyártási, nemesfémkinyerési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkaköréhez tartozó gépek napi karbantartását végzi
Gépbeállításokhoz szükséges próbagyártást végez
Gyártásközi minőségellenőrzést végez
Késztermékminőséget ellenőriz
Készterméket, hulladékot, dokumentációt lead, elszámol
Nemesfémtartalmú hulladékot osztályoz, szétválogat, előkészít
Nemesfémtartalmú hulladékot salakképzőkkel összeolvaszt
Tömböt önt
Tömbből próbát vesz, elemzésre átad, elszámol
Színaranyat kinyer
Színezüstöt kinyer
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kezelési, karbantartási utasítások
A Műveleti terv készítése
A Géptani alapismeretek
A Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
A Nemesfémipari gépek működési elvei
B Olvadáspont, olvadási hő, fajhő
A Sóolvadékok kémiája, salakképzés elmélete
A Fémes anyagok rendszerezése
A Színfémek, ötvözetek
C Fémtan (metallográfia)
A Arany és ötvözetei
A Ezüst és ötvözetei
A Platina és ötvözetei
A Salakosító és folyósító anyagok
A Öntészeti, olvasztási segédanyagok
A Ötvözetszámítások
A Salakképzés
A Tégelyek, kokillák, öntőformák anyagai
A Tégelyes kemencék
A Vákuumkemencék
A Indukciós és ellenállás fűtésű kemencék
A Folyamatos és félfolyamatos öntőberendezések
A Eszközök, berendezések
A Mérés technikája
A Mérés dokumentálása
A Minőségellenőrzés
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A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B

Visszakövethetőség elve
Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
Dokumentáció kitöltése
Nemesfémek, hulladékok értéke
Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
Nemesfémek elemzése, analitikája
Számítógép-kezelés felhasználói szinten
Kész szoftverek, célprogramok használata
Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
Fémes, nemfémes és steril hulladékok
Steril hulladékok újrafelhasználása
Arany kinyerése
Ezüst kinyerése
Szűrők, porleválasztók
Gázmosók
Szennyvízsemlegesítő berendezések
Jelentési, jelzési kötelezettség
Anyagmozgatási utasítások
Tárolási utasítások
Tűzvédelmi utasítások
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Jelentés, jelzés
Balesetmegelőzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Műszaki táblázatok kezelése
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
4
Nemesfémek felismerése
4
Nemesfém ötvözetek jelölése
5
Nemesfémipari feldolgozógépek karbantartása
4
Próbagyártás
4
Minőségellenőrzés (gyártásközi, végellenőrzés)
4
Gépipari mérőeszközök használata
4
Egyéb mérőeszközök használata
5
Kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Szelektív hulladékgyűjtés
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5
5
5
5
5
5

Hulladékok osztályozása
Dokumentációk vezetése
Környezetvédelem
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

Személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0222-06 Vállalkozási alapismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Közreműködik a tanulók képzésében
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Szakmai marketing tevékenységet végez
Tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatási lehetőségekről és folyamatáról
Árajánlatot készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A vállalkozási formák jellemzői
C Az üzleti terv tartalma, felépítése
C A vállalkozás alapításának lépései
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C
C
D
D
C
C
B
D
C
D
D
B
B
B
B
B

A belső és külső források biztosításának lehetőségei
A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
A szerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
A munkatársak kiválasztásának folyamata
A finanszírozás lehetőségei
A vállalkozás dokumentumai
A továbbképzéseken való részvétel jelentősége
Marketing
A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hatékony kommunikáció
Munkajogi ismeretek
Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
A munkavégzés szabályai
A munkaviszony megszűnése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
4
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások. Gépkönyvek használata
4
Rajzeszközök, íróeszközök használata
3
Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
4
Kommunikációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
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Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
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A 31 543 02 0000 00 00 azonosító számú, Ipari nemesfém-megmunkáló megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
0110-06
feladatok
Ékszer- és ötvösalkatrészek készítése öntéssel
0207-06
Nemesfém félgyártmányok készítése, hőkezelése
0208-06
Ötvös termékek felületkezelése, -megmunkálása
0209-06
Ékszer-, dísztárgyalkatrész, szerelék készítése, összeállítása
0210-06
Karbantartási, próbagyártási, nemesfémkinyerési feladatok
0211-06
Vállalkozási alapismeretek
0222-06
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8. A képzés szerkezete
A 31 543 02 0000 00 00 azonosító számú, Ipari nemesfém-megmunkáló
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

118/1.0/0208-06

118/3.0/0208-06

4
5

118/2.0/0207-06

6
7

118/2.0/0208-06

8
9
10
11
12

118/2.0/0209-06

13
14

118/1.0/0207-06

118/3.0/0209-06

118/1.0/0110-06

15
16
17
18
19
20
21
22
24

118/4.0/0210-06

25
26
27
28

118/4.0/0207-06

118/6.0/0210-06

118/1.0/0210-06

23

118/3.0/0207-06

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

29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– 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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

118/2.0/0210-06

3
4

118/4.0/0209-06

6
7
8
9
10
11
12
13

118/3.0/0210-06

14
15
16
17
18
19

118/1.0/0211-06

20

118/3.0/0211-06

118/5.0/0209-06

21

118/5.0/0210-06

118/2.0/0211-06

118/1.0/0222-06

5

118/1.0/0209-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30

118/4.0/0211-06
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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31
32

A 31 543 02 0000 00 00 azonosító számú, Ipari nemesfém-megmunkáló megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

118/1.0/0110-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

118/1.0/0207-06
118/2.0/0207-06
118/3.0/0207-06
118/4.0/0207-06
118/1.0/0208-06
118/2.0/0208-06
118/3.0/0208-06
118/1.0/0209-06
118/2.0/0209-06
118/3.0/0209-06
118/4.0/0209-06
118/5.0/0209-06
118/1.0/0210-06
118/2.0/0210-06
118/3.0/0210-06
118/4.0/0210-06
118/5.0/0210-06
118/6.0/0210-06

20

118/1.0/0211-06

21
22

118/2.0/0211-06
118/3.0/0211-06

23

118/4.0/0211-06

24

118/1.0/0222-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Nemesfémipari anyagismeret
Műszaki dokumentáció
Öntészet
Gyártástervezési ismeretek
Képlékeny alakítás
Hőkezelés
Félgyártmány előállítás
Vegyi eljárások
Anyagok
Mechanikai eljárások I.
Mechanikai eljárások II.
Alkatrészek díszítése
Alkatrészgyártás I.
Alkatrészgyártás II.
Készáru előállítás
Készáru előállítás II.
Készáru előállítás III.
Munkatervezés
Gépek és berendezések
karbantartása
Minőségbiztosítás, ellenőrzés
Nemesfémhulladék feldolgozása
Nemesfémek elemzése, analitikája,
fémjelzése
Vállalkozási ismeretek
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

36

0

72

72
36
36
0
32
30
0
52
8
0
0
36
0
36
32
0
0
54

0
72
0
0
0
0
0
0
0
7
0
56
18
0
0
0
0
0

0
0
90
63
49
18
113
32
0
77
72
0
18
83
137
35
28
0

72
108
126
63
81
48
113
84
8
84
72
92
36
119
169
35
28
54

18

0

30

48

18
18

0
0

16
24

34
42

12

0

18

30

28
554

54
243

0
903

82
1700

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

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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:
0207-06 Ékszer- és ötvösalkatrészek készítése öntéssel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyersékszer készítés részműveletei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Anyagismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Öntészeti technológiák
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 25%
3. feladat 15%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0208-06 Nemesfém félgyártmányok készítése, hőkezelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Képlékenyalakító és hőkezelő technológiák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0209-06 Ötvös termékek felületkezelése-, megmunkálása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felületkezelés, megmunkálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka- és díszítéstervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0210-06 Ékszer-, dísztárgyalkatrész, szerelék készítése, összeállítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alkatrészek készítése, díszítése, szerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka- és művelettervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
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6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0211-06 Karbantartási, próbagyártási, nemesfémkinyerési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Próbagyártási, karbantartási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0222-06 Vállalkozási alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vállalkozási 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 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 31 543 02 0000 00 00 azonosító számú, Ipari nemesfém-megmunkáló megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 5
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Ipari
nemesfém-megmunkáló szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 543 02 0000 00 00 azonosító számú, Ipari nemesfém-megmunkáló megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

118/1.0/0110-06

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

azonosítója

118/1.1/0110-06

0

0
72

118/1.2/0110-06

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.1/0110-06
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
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0

0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt 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:
118/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
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
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A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok és
hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái
Zaj és rezgés
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése
A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A
védekezés lehetséges módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

118/1.0/0207-06

Nemesfémipari
anyagismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

118/1.1/0207-06
118/1.2/0207-06
118/1.3/0207-06
118/1.4/0207-06
118/1.5/0207-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.1/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvözetet olvaszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keménység, szilárdság, rugalmasság
B típus Fizikai mértékegységek
B típus Sűrűség, fajsúly
B típus Hő- és elektromos vezetőképesség
B típus Olvadáspont, olvadási hő, fajhő
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok rendszerezése, felosztása
Anyagok szerkezete
Keménység, szilárdság, rugalmasság
Sűrűség, fajsúly
Hő- és elektromos vezetőképesség
Halmazállapotok, fajhő, olvadási hő
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.2/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Az anyagok szerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvözetösszetételt számol, anyagot raktárból vételez
Ötvözet összetevőit beméri
Ötvözetet olvaszt
Preciziós öntésre kerülő viaszmintába követ foglal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok
B típus Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezők
A típus Színfémek, ötvözetek
C típus Fémtani (metallográfiai) ismeretek
A típus Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek
C típus Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
B típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
4. szint Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémek, nemfémek, amfoter elemek
Fémek jellemző fizikai tulajdonságai
Ötvözőelemek hatása az alapfémek tulajdonságaira
Állapotábrák, lehűlési görbék alapesetei
Eutektikum, szilárd oldat, vegyületfázis, korlátlan és korlátolt oldékonyság
Fémek, ötvözetek kristályos szerkezete
Elemi cella fogalma
Kristálytani alapfogalmak és elemek
Rácsszerkezeti hibák, defektek
A kristályszerkezet kialakulására ható tényezők (hűtés sebessége, szennyezőanyagok)
Képlékeny alakítási műveletek hatása a rácsszerkezetre
Átkristályosítási lehetőségek (edzés, lágyító hőkezelés, nemesítés) a hőkezelési
paraméterek változtatásával
A mikroszerkezet és a fizikai tulajdonságok kapcsolata
Metallográfiai vizsgálatok, szövetelemek feltárása, azonosítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.3/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemesfémek és ötvözeteik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Ötvözetösszetételt számol, anyagot raktárból vételez
Ötvözet összetevőit beméri
Ötvözetet olvaszt
Elemzett termékkel, képződött hulladékokkal leszámol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai
A típus Nemesfémek ötvözőanyagai
A típus Arany és ötvözetei
A típus Ezüst és ötvözetei
A típus Platina és ötvözetei
A típus Nemesfémek és ötvözeteik, felhasználási területük
A típus Ötvözetszámítások
C típus Fémek előállítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemesfémek fogalma, ismérvei, a periódusos rendszerben elfoglalt helyük, előfordulási
módok
A színfémek (arany, ezüst, platina, palládium, ródium, irídium, ruténium, ozmium) fizikai
és kémiai tulajdonságai
Nemesfémek ötvözőelemei, hatásuk az alapfémek fizikai, kémiai és technológiai
tulajdonságaira
Arany és ötvözetei
Ezüst és ötvözetei
Platina és ötvözetei
Nemesfém alapú kemény- és lágyforrasztók
Nemesfémek és ötvözeteik ipari alkalmazása
Nemesfémek értéke, a visszanyerési technológiák (recycling) fontossága
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.4/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Drágakövek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Preciziós öntésre kerülő viaszmintába követ foglal
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.5/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemesfémipari segédanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Salakosító és folyósító anyagok
A típus Öntészeti, olvasztási segédanyagok
A típus Tégelyek, kokillák, öntőformák anyagai
A típus Salakképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ötvözőelemek, hatásuk a mechanikai, kémiai és fizikai tulajdonságokra
Salakosító és folyósító anyagok
Savak, lúgok, páclevek
Hűtő- és kenőanyagok a képlékeny alakítási technológiákban
Zománcok (tűzi és szintetikus), műgyanták, lakkok
Galvanizálás, elektrokémiai polírozás vegyi anyagai
A mechanikus felületkikészítés segédanyagai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

118/2.0/0207-06

Műszaki
dokumentáció

azonosítója

sza
sza

118/2.1/0207-06
118/2.2/0207-06

36
0

0
72

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
108
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.1/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Rajzi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Kokillát előkészít
Homokformázással érmét, plakettet, alkatrészt önt
Preciziós öntéssel ékszer- és ötvösipari alkatrészeket készít
Homokformázáshoz öntőmintát, modellt készít
Preciziós öntéshez öntőmintát, modellt készít (mestermintát készít, viaszt farag, fémmintát
gumiba besüt, viaszol)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
C típus Ábrázolási módok
A típus Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
A típus Műszaki rajzok értelmezése, készítése
A típus Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Alkatrészrajz értelmezése 20%
Alkatrészrajz készítés tárgyról 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, axonometrikus ábrázolás
Síkmetszés, kiterítés, áthatások
Alkatrész- és összeállítási rajzok fogalma
Az ékszeripari úgynevezett „robbantott rajz” használata
Alkatrész- és összeállítási rajzok készítése, elemzése, olvasása
Tűrések, illesztések, felületi minőségek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.2/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Kokillát előkészít
Homokformázással érmét, plakettet, alkatrészt önt
Preciziós öntéssel ékszer- és ötvösipari alkatrészeket készít
Homokformázáshoz öntőmintát, modellt készít
Preciziós öntéshez öntőmintát, modellt készít (mestermintát készít, viaszt farag, fémmintát
gumiba besüt, viaszol)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Diagrammok értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A típus Műveleti terv készítése
A típus Géptani alapismeretek
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
A típus Dokumentáció kitöltése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
5. szint Dokumentációk vezetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Alkatrészrajz értelmezése 20%
Alkatrészrajz készítés tárgyról 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkatrészrajzok elemzési szempontjai
Rendszerek rajzai (kapcsolási vázlatok, villamos rendszerek rajzai, folyamatábrák és
folyamatrendszerek)
Szabványok értelmezése, használata
Technológiai előírás, műveleti utasítás, műszaki utasítás, a gépkönyvek jellegzetes
ismérvei, értelmezésük, megértésük
Egyszerűbb művelettervek készítése
Műszaki dokumentáció, minőségbiztosítási, -ellenőrzési dokumentáció
összefüggésrendszere, a precizitás jelentősége
Diagramok, műszaki táblázatok olvasása, értelmezése, használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

118/3.0/0207-06

Öntészet

azonosítója

sza
sza
sza
sza

118/3.1/0207-06
118/3.2/0207-06
118/3.3/0207-06
118/3.4/0207-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.1/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntvénygyártás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvözetet olvaszt
Kokillát előkészít
Olvadékot kokillába önt
Salakot leválaszt, elkülönít, öntvényt tisztít
Elemzéshez öntőpróbát vesz vagy próbát vág
Homokformázással érmét, plakettet, alkatrészt önt
Preciziós öntéssel ékszer- és ötvösipari alkatrészeket készít
Preciziós öntésre kerülő viaszmintába követ foglal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Öntési eljárások
A típus Homokformázás, öntés
A típus Viaszveszejtéses precíziós öntés
A típus Nyomásos öntés
A típus Nemesfémek elemzése, analitikája
B típus Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
B típus Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
B típus Balesetmegelőzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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18
18
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
126
45
45

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntészet, mint alakítási technológia története, különös tekintettel a nemesfémekre, a
bronzra és a rézre
Homokformázás, öntés
Viaszkiolvasztásos precíziós öntés
Nyomásos öntés
A hulladékfeldolgozás tűzi-kohászati technológiái
Hulladékok olvasztása, öntése
Salakképző anyagok kiválasztása, kombinációi
Ötvözetszámítások, megengedhető tűrések
Tégelyek, öntőformák, kokillák kiválasztása, ismérveik, használatuk, korlátaik
Hűtési paraméterek hatása az öntvények fizikai-mechanikai tulajdonságaira
Az öntést követő felületkezelés
A mintavétel (öntő- és vágott próbák) jelentősége a nemesfém-elszámoltatásban
Precíziósan öntött öntvények speciális felületkezelése a további megmunkálást
megelőzően
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.2/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntőberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvözetet olvaszt
Kokillát előkészít
Homokformázással érmét, plakettet, alkatrészt önt
Preciziós öntéssel ékszer- és ötvösipari alkatrészeket készít
Homokformázáshoz öntőmintát, modellt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tégelyes kemencék
A típus Vákuumkemencék
A típus Indukciós és ellenállás fűtésű kemencék
A típus Folyamatos és félfolyamatos öntőberendezések
A típus Precíziós öntés berendezései
B típus Tárolási utasítások
B típus Tűzvédelmi utasítások
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Olvasztás, az öntőberendezések csoportosítása a hőközlés fajtája szerint
Tégelyes kemencék
Vákuumkemencék
Indukciós és ellenállás-fűtésű kemencék
Folyamatos és félfolyamatos öntőberendezések
A precíziós öntés előkészítő- és alapberendezései
- a gumiforma-készítés berendezései
- a viaszminta-készítés berendezései
- centrifugális öntőberendezések
- vákuumos öntőberendezések
- kombinált (vákuumos+centrifugális) öntőberendezések
- kikészítő-, tisztító-, felületkezelő berendezések
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.3/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Mintakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Homokformázáshoz öntőmintát, modellt készít
Preciziós öntéshez öntőmintát, modellt készít (mestermintát készít, viaszt farag, fémmintát
gumiba besüt, viaszol)
Preciziós öntésre kerülő viaszmintába követ foglal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
A típus Öntőmintakészítés homokformázáshoz
A típus Öntőmintakészítés precíziós öntéshez
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Megmunkálás
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntőminta fogalma, szükségszerűsége
Az öntőminták anyagaival kapcsolatos elvárások
A homokformázás öntőmintái
A nyomásos öntés öntőmintái
A viaszkiolvasztásos precíziós öntés öntőmintáinak készítése
- a mesterdarab készítésének speciális előírásai
- gumiforma-besütés, formavágás
- viaszminta fröccsölése, csokrosítása
- gipsz öntőforma készítése, kiégetése, öntésre előkészítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.4/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntvénygyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Ötvözetet olvaszt
Olvadékot kokillába önt
Salakot leválaszt, elkülönít, öntvényt tisztít
Elemzéshez öntőpróbát vesz vagy próbát vág
Elemzett termékkel, képződött hulladékokkal leszámol
Homokformázással érmét, plakettet, alkatrészt önt
Preciziós öntéssel ékszer- és ötvösipari alkatrészeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Salakosító és folyósító anyagok
A típus Öntészeti, olvasztási segédanyagok
A típus Ötvözetszámítások
A típus Salakképzés
A típus Homokformázás, öntés
A típus Viaszveszejtéses precíziós öntés
A típus Nyomásos öntés
B típus Balesetmegelőzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Összetevők mérése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ötvözetszámítások, megengedhető tűrések
Tégelyek, öntőformák, kokillák kiválasztása, használatuk
Hulladékok olvasztása, öntése
Az öntést követő felületkezelés
A mintavétel (öntő- és vágott próbák)
Precíziósan öntött öntvények speciális felületkezelése a további megmunkálást
megelőzően
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

118/4.0/0207-06

Gyártástervezési
ismeretek

azonosítója

sza
sza

118/4.1/0207-06
118/4.2/0207-06

0
0

0
0

36
27

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

63

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/4.1/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Elemzett termékkel, képződött hulladékokkal leszámol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Műveleti terv készítése
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
A típus Dokumentáció kitöltése
B típus Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
B típus Anyagmozgatási utasítások
B típus Tárolási utasítások
B típus Jelentés, jelzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
4. szint Öntési eljárás kiválasztása
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Környezetvédelem
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási utasítás, a műveletterv tartalmi, formai elemei
Gépkezelési, -karbantartási utasítások
Az ellenőrzési, minőségbiztosítási dokumentációk jelentősége
A nemesfém-kezeléssel kapcsolatos speciális szabályok, nemesfém-kezelési ügyrendek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/4.2/0207-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemesfémhulladékok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzett termékkel, képződött hulladékokkal leszámol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesfémek, hulladékok értéke
A típus Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
B típus Fémes, nemfémes és steril hulladékok
B típus Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
B típus Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Dokumentációk vezetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
27 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemesfémek ára, a hulladékok értéke
Szigorú nemesfém-elszámolási rendszerek
Szelektív hulladékkezelés, -gyűjtés
Steril és nem steril nemesfémhulladékok, felhasználási-visszaforgatási lehetőségek,
dokumentálás
Steril hulladékból történő ötvözet-előállítás, speciális ötvözetszámítások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

118/1.0/0208-06

Képlékeny alakítás

azonosítója

szk
szk
szk
szk

118/1.1/0208-06
118/1.2/0208-06
118/1.3/0208-06
118/1.4/0208-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.1/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémes anyagok rendszerezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elemek, vegyületek
B típus Sűrűség, fajsúly
B típus Hő- és elektromos vezetőképesség
A típus Fémes anyagok rendszerezése
B típus Olvadáspont, olvadási hő, fajhő
C típus Fémek előállítása
A típus Színfémek, ötvözetek
A típus Nemesfémek és ötvözeteik, felhasználási területük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
4. szint Ötvezetek ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémek jellemző fizikai tulajdonságai
Ötvözőelemek hatása az alapfémek tulajdonságaira
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.2/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
Az anyagok szerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
B típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
A típus Arany és ötvözetei
A típus Ezüst és ötvözetei
A típus Platina és ötvözetei
A típus Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai
A típus Nemesfémek ötvözőanyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
4. szint Ötvezetek ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kristálytani alapfogalmak és elemek
Rácsszerkezeti hibák, defektek
A kristályszerkezet kialakulására ható tényezők hűtés sebessége, szennyezőanyagok)
Képlékeny- alakítási műveletek hatása a rácsszerkezetre
Átkristályosítási lehetőségek (edzés, lágyító hőkezelés, nemesítés) a hőkezelési
paraméterek változtatásával
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.3/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
A képlékeny alakítás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Öntött előterméket melegen hengerel
Előterméket hidegen hengerel
Táblalemezt méretre darabol
Szalagot méretre vág
Öntött előgyártmányból melegen rudat vagy csövet sajtol
Öntött előgyártmányt kaliber hengerel
Több fajta ötvözetet összehengerel, plattíroz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Géptani alapismeretek
C típus Fémtani (metallográfiai) ismeretek
B típus Anyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok
B típus Keménység, szilárdság, rugalmasság
B típus Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezők
B típus Mikroszerkezet és fizikai tulajdonságok kapcsolata
A típus Hideg- és meleghengerlés
A típus Plattírozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
4. szint Képlékenyalakító eljárás paramétereinek kiválasztása
4. szint Ötvezetek ismerete
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemesfémipari képlékenyalakító berendezések működési elvei
A hengerlés elmélete
Az alakíthatóság fogalma, felkeményedési görbe, különböző ötvözetek alakíthatósági
jellemzői
A meleghengerlés technológiája
A hideghengerlés technológiája
A kaliberhegesztés elmélete, berendezései
A rúd- és a csősajtolás elmélete, berendezései
A huzalhúzás elmélete
Huzalhengerlő és -húzó berendezések
Nemesfémek és ötvözeteik hidegalakíthatósága, technológiai specifikumok
Az adott ötvözetnek megfelelő képlékeny alakítási, hőkezelési technológia
megválasztásának alapvető szempontjai
A képlékenyalakítás segédanyagai
Kenőolajok, -zsírok
Hűtő- és kenőemulziók
Formaelválasztó anyagok
Zsírtalanító anyagok
Reve- és oxidréteg-eltávolító anyagok, pácok
Mechanikai elő- vagy készárukezelő technológiák
- forgácsolás, marás
- köszörülés, csiszolás
- vibrocsiszolás, koptatás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.4/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
Képlékeny alakítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Betétes huzalt gyárt
Huzalt húz
Csövet húz
Huzalt hengerel, lapít, profilba húz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Ábrázolási módok
A típus Műszaki rajzok értelmezése, készítése
C típus Síkmértani szerkesztések
A típus Szabványok használata
A típus Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
A típus Húzás
A típus Csőgyártás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Képlékenyalakító eljárás paramétereinek kiválasztása
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotóniatűrés
Erős fizikum
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengerléssel kapcsolatos speciális munkabiztonsági ismeretek
A meleghengerlés technológiája
A hideghengerlés technológiája
Plattírozás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

118/2.0/0208-06

Hőkezelés

azonosítója

szk
szk
szk

118/2.1/0208-06
118/2.2/0208-06
118/2.3/0208-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.1/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
A hőkezelés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képlékenyalakítás közben lágyító hőkezelést végez
Feszültségmentesítő hőkezelést végez
Homogenizáló hőkezelést végez
Felkeményítő hőkezelést végez
Késztermék mechanikai paramétereit hőkezeléssel beállít
Hőkezelést követően felületet tisztít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Ötvözetszámítások
B típus Homogenizáló, lágyító, feszültségmentesítő hőkezelés
B típus Felkeményítő hőkezelés
B típus Hőkezelő berendezések és kezelésük
B típus Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
B típus Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
B típus Tűzvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
4. szint Ötvezetek ismerete
4. szint Hőkezelő eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.2/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A típus Nemesfémipari gépek működési elvei
A típus Vákuumkemencék
A típus Indukciós és ellenállás fűtésű kemencék
A típus Folyamatos és félfolyamatos öntőberendezések
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Általános tanulóképesség
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.3/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlati hőkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Anyaghibát felületi ráolvasztással javít
Képlékenyalakítás közben lágyító hőkezelést végez
Feszültségmentesítő hőkezelést végez
Homogenizáló hőkezelést végez
Felkeményítő hőkezelést végez
Késztermék mechanikai paramétereit hőkezeléssel beállít
Hőkezelést követően felületet tisztít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
A típus Diagrammok értelmezése, készítése
A típus Műveleti terv készítése
A típus Hűtő- és kenőanyagok
A típus Csiszoló és polírozó anyagok
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
A típus Dokumentáció kitöltése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

118/3.0/0208-06
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szk
szk
szk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.1/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
Félgyártmányelőállítás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
A típus Nemesfémek, hulladékok értéke
A típus Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
C típus Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
B típus Fémes, nemfémes és steril hulladékok
A típus Steril hulladékok újrafelhasználása
B típus Tárolási utasítások
B típus Jelentés, jelzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Megmunkálás
5. szint Dokumentációk vezetése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.2/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Mechanikai paramétereket, méreteket mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki rajzok értelmezése, készítése
A típus Mérés technikája
A típus Mérés dokumentálása
A típus Visszakövethetőség elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
4. szint Összetevők mérése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Mérőszoba
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.3/0208-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műveleti terv készítése
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
B típus Anyagmozgatási utasítások
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
B típus Balesetmegelőzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Képlékenyalakító eljárás paramétereinek kiválasztása
4. szint Hőkezelő eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

118/1.0/0209-06

Vegyi eljárások

azonosítója

szk
szk
szk
szk

118/1.1/0209-06
118/1.2/0209-06
118/1.3/0209-06
118/1.4/0209-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.1/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elemek, vegyületek
A típus Anionok, kationok
A típus A kémiai reakcióegyenletek fajtái
A típus Kémiai reakciók sebessége
A típus Reakciók sebességére ható tényezők
A típus Elektrokémiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elemek periódusos rendszere
Kémiai elemek, ionok (anionok, kationok), vegyületek
A reakcióegyenletek fajtái
A kémiai reakciók sebessége, a reakciók sebességére ható tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.2/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
A vegyi felületkezelés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oxidréteget pácolással eltávolít
Félkész terméket gyártás közben zsírtalanít
Arany tárgyakat elektrokémiai technológiával políroz
Tárgyak felületét mattítja, fényesíti, antikolja
Tárgyak felületébe mintát marat
Nemesfém tárgyak felületén díszítő bevonatokat készít (galván, zománc, műgyanta stb.
bevonatok)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sóolvadékok kémiája, salakképzés elmélete
A típus Fémleválasztás, galvanizálás elméleti alapjai
A típus Elektrokémiai polírozás elméleti alapjai
A típus Savak, lúgok, maratószerek, páclevek
A típus Galvanizálás elektrokémiai úton
A típus Arany kinyerése
A típus Ezüst kinyerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A salakképzés, a szennyezők salakbevitelének elmélete
Elektrokémiai alapismeretek:
- a fémleválasztás, galvanizálás elméleti alapjai
- az elektrokémiai polírozás elméleti alapjai
A pácolás, maratás technológiája, környezet-, munka- és egészségbiztonsági ismeretei
A galvanizálás technológiája:
- a galvanizálás berendezései, eszközei
- zsírtalanítás
- oxidmentesítés, felületaktiválás
- fémrétegek leválasztása
- többrétegű bevonatok képzésének szükségszerűsége és lehetősége
Felület pótlólagos korrózióvédelme
- ektroforetikus lakkozás
- ecsetelő lakkozás
- alumínium és ötvözeteinek eloxálása, utókezelése
- vizes diszperziós lakkozás
Környezet-, munka- és egészségbiztonsági ismeretek
Az elektrokémiai polírozás (entgold) technológiája:
- cianidos eljárások
- cianidmentes eljárások
- környezet-, munka- és egészségbiztonsági ismeretek
Mintamaratás ékszertárgyak felületére
Passziválási technológiák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.3/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oxidréteget pácolással eltávolít
Félkész terméket gyártás közben zsírtalanít
Előgyártmányok, alkatrészek, lapkák felületét koptatódobos vagy vibro technikával
előkészíti
Arany tárgyakat elektrokémiai technológiával políroz
Tárgyak felületét mattítja, fényesíti, antikolja
Tárgyak felületébe mintát marat
Nemesfém tárgyak felületén díszítő bevonatokat készít (galván, zománc, műgyanta stb.
bevonatok)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Felületelőkészítés
A típus Zománcozás
B típus Zsírtalanítás
B típus Pácolás, maratás
B típus Passziválás
A típus Galvanizálás elektrokémiai úton
A típus Arany kinyerése
A típus Ezüst kinyerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korrózió fogalma, a korrózióvédelem szükségessége
A zsírtalanítás jelentősége, zsírtalanító eljárások:
- mechanikai
- kémiai
- elektrokémiai
Pácolási, savazási eljárások:
- oxidmentesítés
- felületaktiválás
- betétek(Cu, Al) kimaratása alkatrészgyártásnál
Fémbevonás:
- kémiai úton
- cementálás
- amalgámozás
- elektrokémiai úton (galvanizálás)
- mechanikai úton (plattírozás)
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Elektrokémiai polírozás (entgold):
Az alumínium és ötvözeteinek eloxálása
Kombinált eljárások:
- lágyítás-oxidmentesítés
- mechanikai polírozás - oxidmentesítés
- elektroforetikus lakkozás
- egyebek
Mintamaratás ékszertárgyak felületére
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.4/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
A vegyi felületkezelés és megmunkálás anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oxidréteget pácolással eltávolít
Félkész terméket gyártás közben zsírtalanít
Előgyártmányok, alkatrészek, lapkák felületét koptatódobos vagy vibro technikával
előkészíti
Arany tárgyakat elektrokémiai technológiával políroz
Tárgyak felületét mattítja, fényesíti, antikolja
Tárgyak felületébe mintát marat
Nemesfém tárgyak felületén díszítő bevonatokat készít (galván, zománc, műgyanta stb.
bevonatok)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzzománcok, műgyanták, lakkok
A típus Savak, lúgok, maratószerek, páclevek
A típus Galvanizálás, felületkikészítés, felületvédelem vegyianyagai
A típus Csiszoló és polírozó anyagok
B típus Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
A típus Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
B típus Anyagmozgatási utasítások
B típus Tűzvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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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
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pácolás, maratás technológiája:
- Páclevek, maratószerek
- Alkalmazott berendezések, eszközök
A galvanizálás anyagai:
- felület pótlólagos korrózióvédelmének anyagai
- elektroforetikus lakkozás anyagai
- mártó, ecsetelő lakkozás anyagai
- az eloxálás, utókezelés anyagai
- vizes diszperziós lakkozás anyagai
Az anyagok kezelésének környezet-, munka- és egészségbiztonsági ismeretei
Az elektrokémiai polírozás (entgold) anyagai, környezet-, munka- és egészségbiztonsági
ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

118/2.0/0209-06

Anyagok

azonosítója

szk

118/2.1/0209-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.1/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
A nemesfém-megmunkálás alapanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
B típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
A típus Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai
A típus Nemesfémek ötvözőanyagai
A típus Arany és ötvözetei
A típus Ezüst és ötvözetei
A típus Platina és ötvözetei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
4. szint Nemesfémötvözetek jelölése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A színfémek (arany, ezüst, platina, palládium, ródium, irídium, ruténium, ozmium) fizikai
és kémiai tulajdonságai
Nemesfémek ötvözőelemei, hatásuk az alapfémek fizikai, kémiai és technológiai
tulajdonságaira
Arany és ötvözetei
Ezüst és ötvözetei
Platina és ötvözetei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

118/3.0/0209-06

Mechanikai
eljárások I.

azonosítója

sza
sza
sza

118/3.1/0209-06
118/3.2/0209-06
118/3.3/0209-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.1/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületelőkészítés forgácsolással
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Felületi réteget forgácsolással eltávolít
Előgyártmányok, alkatrészek, lapkák felületét koptatódobos vagy vibro technikával
előkészíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki rajzok értelmezése, készítése
B típus Anyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok
B típus Keménység, szilárdság, rugalmasság
A típus Cizellálás
A típus Forgácsolás, vésés, lapidálás
A típus Fűrészelés, reszelés
A típus Csiszolás, polírozás
A típus Homokfúvás, mattírozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
4. szint Felület előkészítés/megmunkálás végzése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felületi érdesség, simaság fogalma, a felületmegmunkálás fontossága az ékszeriparban
Forgácsleválasztáson alapuló felületmegmunkálás:
- reszelés
- koptatás
- csiszolás
- polírozás
Fényes-matt felületek díszítő hatása
A homokfúvás, mattírozás, szálrahúzás technikája

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.2/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
A felületelőkészítés gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Előgyártmányok, alkatrészek, lapkák felületét koptatódobos vagy vibro technikával
előkészíti
Felületet gyémánt késsel megmunkál (lapidál)
Felületet gépi véséssel díszít
Felületet kézzel vagy géppel políroz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Diagrammok értelmezése, készítése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A típus Géptani alapismeretek
A típus Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
A típus Nemesfémipari gépek működési elvei
B típus Szűrők, porleválasztók
B típus Gázmosók
B típus Szennyvíz semlegesítő berendezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felülettömörítő eljárások jelentősége, összefüggés a felülettömörség és a felületi fény
között
- kovácsolás
- cizellálás
- vibrotömörítés
- vibrocsiszolás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.3/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
C típus Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
B típus Fémes, nemfémes és steril hulladékok
B típus Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
A típus Steril hulladékok újrafelhasználása
B típus Tárolási utasítások
B típus Jelentés, jelzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/4.1/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
Finiselés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Nemesfém tárgyat fényes felületűre megcsiszol
Matt vagy selymes fényű felületet hoz létre
Felületet gyémánt késsel megmunkál (lapidál)
Felületet gépi véséssel díszít
Felületet kézi véséssel díszít
Felületbe mintát reszel
Felületet kézzel vagy géppel políroz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Műveleti terv készítése
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B típus Balesetmegelőzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
4. szint Felület előkészítés/megmunkálás végzése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ékszeripari késztermék felületi végkikészítésének fontossága
A polírozás technikái:
- kézi, polírvasas
- gyémántpasztás
- vibropolírozásos
- elektrokémiai, ultrahangos
Kőfoglalatok finiselése, felületek elmunkálása
Passzivált (patinázott) felületek koptatása, lakkozása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/5.1/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
Művészettörténet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyak felületébe mintát marat
Nemesfém tárgyak felületén díszítő bevonatokat készít (galván, zománc, műgyanta stb.
bevonatok)
Felületet gépi véséssel díszít
Felületet kézi véséssel díszít
Felületbe mintát reszel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
C típus Ábrázolási módok
A típus Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
C típus Stílusjegyek (ókor, középkor, újkor, jelenkor)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemesfémek története
Alapvető ékszertörténeti ismeretek
Korok, stílusok:
- Ókor
- Középkor
- Újkor
- Jelenkor
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/5.2/0209-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és díszítéstervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyak felületébe mintát marat
Nemesfém tárgyak felületén díszítő bevonatokat készít (galván, zománc, műgyanta stb.
bevonatok)
Felületet gépi véséssel díszít
Felületet kézi véséssel díszít
Felületbe mintát reszel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
C típus Ábrázolási módok
A típus Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
C típus Stílusjegyek (ókor, középkor, újkor, jelenkor)
A típus Felületelőkészítés
A típus Műveleti terv készítése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Felület előkészítés/megmunkálás kiválasztása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmatörténeti ismeretek:
- Stílusjegyek
- Jellegzetes anyagok
- Jellegzetes technológiák
- Kapcsolódó és rokon szakmák ismerete
Jelenlegi ékszertendenciák:
- Anyagok
- Felületkiképzések
- Díszítőelemek (kő, zománc stb.)
- Új technológiák
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.1/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek, szerelékek anyagainak tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keménység, szilárdság, rugalmasság
B típus Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezők
C típus Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
B típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
A típus Arany és ötvözetei
A típus Ezüst és ötvözetei
A típus Platina és ötvözetei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
4. szint Nemesfém ötvözetek jelölése
4. szint Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemesfém alapú kemény- és lágyforrasztók
Nemesfémek és ötvözeteik
Színesfémötvözetek:
- réz és ötvözetei
- alumínium és ötvözetei
Vasötvözetek, acélok fajtái
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.2/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek, szerelékek anyagainak felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesfémek és ötvözeteik felhasználási területei
A típus Kemény- és lágyforrasztók
A típus Tűzzománcok, műgyanták, lakkok
A típus Természetes és szintetikus drágakövek féldrágakövek
A típus Hűtő- és kenőanyagok
A típus Csiszoló és polírozó anyagok
A típus Nemesfémek elemzése, analitikája
B típus Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
4. szint Nemesfém ötvözetek jelölése
4. szint Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemesfémek és ötvözeteik ipari alkalmazása
Nemesfémek értéke, a visszanyerési technológiák (recycling) fontossága
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.3/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Axonometrikus rajzok értelmezése, készítése
A típus Diagrammok értelmezése, készítése
A típus Géptani alapismeretek
B típus Anyagmozgatási utasítások
B típus Tárolási utasítások
A típus Nemesfémipari gépek működési elvei
B típus Kezelési, karbantartási utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Felület előkészítés/megmunkálás
5. szint Alkatrész és szerelékgyártás
4. szint Hőkezelő eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Berendezések:
- golyósprések
- frikciós prések
- exenter prések
- hidraulikus prések
- könyökprések
- hidropneumatikus prések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.1/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Jellemző képlékenygyártó technológiák elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terítéket, lapkát vág
Alkatrészt lyukaszt
Alkatrészt hajlít
Alkatrészt felhúz, domborít
Dombornyomást végez
Hidegfolyatást végez
Hidroplasztikus alakítást végez
Fémnyomással alkatrészt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
A típus Műszaki rajzok értelmezése, készítése
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Préselés, sajtolás, verés, hidegfolyatás
A típus Fémnyomás
A típus Lapkavágás, lyukasztás
A típus Hajlítás
C típus Jellegzetes anyagok, technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
5. szint Dokumentációk vezetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Préselt alkatrészek előállítása
Sajtolt alkatrészek előállítása
Vert, kovácsolt, hidegfolyatott alkatrészek előállítása szabad alakítással és zárt üregben
Alkalmazott szerszámok, munkavédelmi előírások
Alakítás közbeni feszültségmentesítő, lágyító hőkezelések lehetősége
Fémnyomás, szerszámok, technológia
Mélyhúzás, szerszámok, technológia
Speciális munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.2/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Jellemző képlékenygyártó technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terítéket, lapkát vág
Alkatrészt lyukaszt
Alkatrészt hajlít
Alkatrészt felhúz, domborít
Dombornyomást végez
Hidegfolyatást végez
Hidroplasztikus alakítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata
A típus Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
A típus Préselés, sajtolás, verés, hidegfolyatás
A típus Lapkavágás, lyukasztás
A típus Hajlítás
A típus Fémnyomás
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrész és szerelékgyártás
5. szint Kövek foglalása
4. szint Összetevők mérése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
83 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kivágási, lyukasztási műveletek, egy- és többlépcsős kivágás
Vágó- és lyukasztószerszámok kialakítása
Többlépcsős vágó-lyukasztó szerszámok speciális kialakítása
Ellennyomós kivágószerszámok, egyidejű kivágás és sajtolás, lemezveretek készítése
Alkatrészek felhúzása, domborítása, hajlítása
Hajlítás szabadon, sablonban, szerszámban
Verést, kovácsolást, hidegfolyatást követő kivágás
Alkatrész-előállítás fűrészeléssel, reszeléssel
Alkatrész-előállítás forgácsolással
Feszültségmentesítő, homogenizáló hőkezelések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

118/3.0/0210-06

Készáru előállítás

azonosítója

szk
szk
szk

118/3.1/0210-06
118/3.2/0210-06
118/3.3/0210-06

32
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.1/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyösszeállítás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Préselt alkatrészekből ékszert, dísztárgyat készít
Precíziósan öntött alkatrészekből ékszert, dísztárgyat készít
Alkatrész készítéshez, szereléshez egyszerűbb szerszámot, segédeszközt készít
Alkatrészeket, szerelékeket összeállít
Nemesfém tárgyakba követ foglal
Kézi láncot alkatrészből összeállít
Méretre szabott láncot szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Lánc- és alkatrészgyártás
A típus Forrasztás, hegesztés
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
A típus Dokumentáció kitöltése
B típus Fémes, nemfémes és steril hulladékok
B típus Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsága
B típus Balesetmegelőzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
3. szint Elemi szintű számítógépismeret
3. szint Rajz készítése jelképek értelmezése
5. szint Alkatrész-összeállítás
5. szint Kövek foglalása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
81 169
56

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépi és kézi láncok alaptípusai
Ankerláncok előállítása, variációs lehetőségek
Pancerláncok előállítása, variációs lehetőségek
Fantázialáncok
Szerelékek előállítása, összeszerelése:
- zárszerkezetek
- díszítőelemek
- betétek, foglalatok stb.
Felület-előkészítési, -tisztítási, rögzítési műveletek forrasztás, hegesztés előtt:
- savazás, pácolás
- zsírtalanítás
- rögzítés, sablonozás, kötözés
Forrasztási, hegesztési műveletek elmélete:
- adhéziós kötés
- keményforrasztók (arany- és ezüstbázisúak, színesfémbázisúak)
- lágyforrasztók
- speciális ragasztási technológiák
A forrasztás segédanyagai:
- folyósítószerek, salakosító anyagok
- forrasztóvizek
- forrasztópaszták
Aranytárgyak forrasztása
Ezüsttárgyak forrasztása
Színesfém tárgyak forrasztása
Forrasztott tárgyak utólagos felülettisztítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.2/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Láncgyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézi láncot alkatrészből összeállít
Méretre szabott láncot szerel
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Lánc- és alkatrészgyártás
A típus Forrasztás, hegesztés
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
A típus Dokumentáció kitöltése
B típus Fémes, nemfémes és steril hulladékok
B típus Jelentési, jelzési kötelezettség
B típus Tűzvédelmi utasítások
B típus Jelentés, jelzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
5. szint Alkatrész-összeállítás
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
81 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Láncok megmunkálása:
-leforrasztás, felületkezelés, tisztítás
-paccsolás, hengerlés
-áthúzás keményfém- vagy gyémántszerszámban
-reszelés (kézi vagy gépi)
-gyémántvésés, giluzsálás
-galvanizálás, színezés
Méterláncok leszabása, készre szerelése, komplettírozása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.3/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyösszeállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Préselt alkatrészekből ékszert, dísztárgyat készít
Precíziósan öntött alkatrészekből ékszert, dísztárgyat készít
Alkatrész készítéshez, szereléshez egyszerűbb szerszámot, segédeszközt készít
Alkatrészeket, szerelékeket összeállít
Nemesfém tárgyakba követ foglal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Nemesfémek, hulladékok értéke
A típus Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
A típus Steril hulladékok újrafelhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Rajz készítése jelképek értelmezése
5. szint Alkatrész-összeállítás
5. szint Kövek foglalása
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különféle technológiákkal (öntött, sajtolt, kivágott, húzott-nyomott, hajlított,
fémnyomott, mélyhúzott, forgácsolt stb.) előállított alkatrészek illesztése, előmunkálása az
összeszereléshez
Az alkatrészek felületének előmunkálása (reszelés, smirglizés, előcsiszolás, tömörítéscizellálás, marás, kézi és gépi vésés, polírozás)
Oldható és oldhatatlan kötések előkészítése (csatlakozófuratok, menetek, átlapolások,
illesztések stb.)
Rátétek rögzítése szegecseléssel, menettel, dobozolt technikai megoldások, zománc- és
lemezveret kőfoglalat rátétek
Kőfoglalatok elkészítése, illesztése, korrekciója (kőmérethez illesztése)
Kövek befoglalása, foglalatok elmunkálása
Kész, összeszerelt tárgyak térbeli geometriájának ellenőrzése, szükség szerinti korrekciója
Forrasztási felületek elmunkálása (sauberolás, reszelés, átvésés, átcizellálás stb.)
Kőfoglalatok, foglalások, zománc- és egyéb beültetett rátétek ellenőrzése, geometriák
beállítása, esztétikai követelmények érvényesítése
Összeszerelés előtti alkatrészek csiszolása, polírozása
Elektrokémiai polírozás (entgold)
Összeszerelt tárgyak csiszolása, polírozása, végkikészítése kézi és gépi technológiákkal
Kézi és gépi csiszolás, polírozás berendezései, eszközei, segédanyagai
A felületmegmunkáló, finiselő technológiák speciális munkabiztonsági, balesetvédelmi és
környezetvédelmi előírásai
A nemesfém-elszámolás és -elszámoltatás speciális előírásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

118/4.0/0210-06

Készáru előállítás II.

sza

118/4.1/0210-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/4.1/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületmegmunkálás I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Forgácsolással alkatrészt készít
Alkatrészt fűrészel, reszel
Alkatrész felületét cizellálja, tömöríti, keményíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázolási módok
A típus Műveleti terv készítése
A típus Cizellálás
A típus Forgácsolás, vésés, lapidálás
A típus Fűrészelés, reszelés
A típus Csiszolás, polírozás
C típus Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Rajz készítése jelképek értelmezése
5. szint Alkatrész-összeállítás
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
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0

0

35

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

35

A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ékszer-, díszmű- és ötvöstárgyak felületének díszítése forgácsolással:
-kézi vésés
-gépi vésés, gravírozás
-reszelés, szálrahúzás
-lapidálás, gyémántkéses megmunkálás
-giluzsálás
-kratzolás (galvanizált, felületpasszivált tárgyak megmunkálása)
Berendezések, eszközök
Ékszer-, díszmű- és ötvöstárgyak felületének díszítése berakással:
-Niello, anyagok, technológia
-A zománcozás fajtái, technológiája
-A tausírozás fajtái, technikája
Berendezések, eszközök
Ékszer-, díszmű- és ötvöstárgyak felületének díszítése képlékeny alakítással:
-A cizellálás elmélete
-Cizellőrszerszámok
-Alkalmazott segédanyagok
-A cizellálás technikája
Tárgyak felületének díszítése szelektív, helyi polírozással (flambírozás)
Tárgyak felületének díszítése homokfúvással és más mattírozó technikákkal
Maratásos felületdíszítő technikák
Kőfoglalás, a foglalatok fajtái, a kőfoglalás gyakorlata
A felületdíszítés speciális kéziszerszámai, eszközei, berendezései
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

118/5.0/0210-06

Készáru előállítás
III.

azonosítója

sza

118/5.1/0210-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/5.1/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületmegmunkálás II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Forgácsolással alkatrészt készít
Alkatrészt fűrészel, reszel
Alkatrész felületét cizellálja, tömöríti, keményíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázolási módok
A típus Műveleti terv készítése
A típus Cizellálás
A típus Forgácsolás, vésés, lapidálás
A típus Fűrészelés, reszelés
A típus Csiszolás, polírozás
C típus Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Rajz készítése, jelképek értelmezése
5. szint Alkatrész-összeállítás
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
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megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

28

Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ékszer-, díszmű- és ötvöstárgyak felületének díszítése forgácsolással:
-kézi vésés
-gépi vésés, gravírozás
-reszelés, szálrahúzás
-lapidálás, gyémántkéses megmunkálás
-giluzsálás
-kratzolás (galvanizált, felületpasszivált tárgyak megmunkálása)
Berendezések, eszközök
Ékszer-, díszmű- és ötvöstárgyak felületének díszítése berakással:
-Niello, anyagok, technológia
-A zománcozás fajtái, technológiája
-A tausírozás fajtái, technikája
Berendezések, eszközök
Ékszer-, díszmű- és ötvöstárgyak felületének díszítése képlékeny alakítással:
-A cizellálás elmélete
-Cizellőrszerszámok
-Alkalmazott segédanyagok
-A cizellálás technikája
Tárgyak felületének díszítése szelektív, helyi polírozással (flambírozás)
Tárgyak felületének díszítése homokfúvással és más mattírozó technikákkal
Maratásos felületdíszítő technikák
Kőfoglalás, a foglalatok fajtái, a kőfoglalás gyakorlata
A felületdíszítés speciális kéziszerszámai, eszközei, berendezései
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

118/6.0/0210-06

Munkatervezés

azonosítója

sza
sza

118/6.1/0210-06
118/6.2/0210-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/6.1/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Művelettervezés, hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Nemesfémek, hulladékok értéke
A típus Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
A típus Steril hulladékok újrafelhasználása
A típus Arany kinyerése
A típus Ezüst kinyerése
C típus Jellegzetes anyagok, technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Alkatrész és szerelékgyártás
4. szint Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése
4. szint Hőkezelő eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása
5. szint Dokumentációk vezetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
99

36
18

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

54

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási, műveleti, karbantartási, ellenőrzési utasítások
Minőségbiztosítás, a visszakövethetőség elve, a dokumentáció kitöltése
Speciális nemesfém-elszámolási ismeretek
Az ékszer-, díszmű-, ötvöstermékek felépítése, alkotó alkatrészei, elemei
Műveleti sorrend felállítása
Az ékszeripari tervek (robbantott rajzok) értelmezése, megértése, ezeken alapuló műveleti
tervek (sorrendek) értelmezése, megértése, készítése
Kiegészítő, kapcsolt rokon szakmák (vésnök, cizellőr, zománcozó, fémműves, foglaló
stb.) alapvető ismerete, képesség és készség a határterületeken való együttműködésre
A nemesfém-anyagelszámolás ismerete, a dokumentációk használata
Minőségbiztosítási rendszerek gyakorlati alkalmazása, dokumentációk használata,
kitöltése
Nemesfém tárgyak szállítási, csomagolási előírásai
-gyűjtőcsomagolások
-egyedi, állagmegóvó csomagolások
-dekoratív, exkluzív csomagolások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/6.2/0210-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
B típus Szűrők, porleválasztók
B típus Gázmosók
B típus Szennyvízsemlegesítő berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Elemi szintű számítógépismeret
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó 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
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemesfémiparban képződő veszélyes hulladékok (oldatok, gázok, szilárd anyagok)
rendszerezése
A képződő veszélyes hulladékok szelektív kezelésével kapcsolatos szabályok, speciális
veszélyeshulladék-kezelési ismeretek
A környezetterhelés csökkentésének lehetőségei
A környezetvédelmet szolgáló, környezeti terhelést csökkentő berendezések, eszközök
-Porleválasztók
-Gázmosók, gázelnyelők
-Szennyvízkezelő, -semlegesítő berendezések
-Iszapszűrők, iszapszárítók
A környezetvédelem, munkabiztonság, egészségvédelem komplex kezelése,
kölcsönhatások, a környezettudatos gondolkodás fontossága
Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák
Nyilvántartási és jelentési kötelezettségek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

118/1.0/0211-06

Gépek és
berendezések
karbantartása

azonosítója

szk
szk
szk

118/1.1/0211-06
118/1.2/0211-06
118/1.3/0211-06

8
10
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.1/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Félgyártmánygyártó berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaköréhez tartozó gépek napi karbantartását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kezelési, karbantartási utasítások
A típus Tégelyek, kokillák, öntőformák anyagai
A típus Tégelyes kemencék
A típus Vákuumkemencék
A típus Indukciós és ellenállás fűtésű kemencék
A típus Folyamatos és félfolyamatos öntőberendezések
A típus Eszközök, berendezések
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemesfémiparban használt félgyártmánygyártó berendezések rendszerezése:
-olvasztó-, öntő- és hőkezelő berendezések
-környezetvédelmi berendezések
-kisgépek
A napi és az időszakos karbantartási utasítások értelmezése, szerkezete, előírásai
Dokumentálási, jelentési kötelezettség
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.2/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészgyártó gépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaköréhez tartozó gépek napi karbantartását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műveleti terv készítése
A típus Géptani alapismeretek
A típus Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
A típus Nemesfémipari gépek működési elvei
B típus Szűrők, porleválasztók
B típus Gázmosók
B típus Szennyvízsemlegesítő berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemesfémiparban használt alkatrészgyártó berendezések rendszerezése
-képlékenyalakító berendezések
-sajtoló- és présgépek
-felületelőkészítő, galvántechnikai berendezések
-felületkikészítő, csiszoló-polírozó berendezések
-környezetvédelmi berendezések
-kisgépek
A napi és az időszakos karbantartási utasítások értelmezése, szerkezete, előírásai
Dokumentálási, jelentési kötelezettség
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.3/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaköréhez tartozó gépek napi karbantartását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesfémipari gépek működési elvei
B típus Anyagmozgatási utasítások
B típus Tűzvédelmi utasítások
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B típus Balesetmegelőzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Nemesfémipari feldolgozógépek karbantartása
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napi és az időszakos karbantartási utasítások értelmezése, szerkezete, előírásai
Napi és időszakos karbantartás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

118/2.0/0211-06

Minőségbiztosítás,
ellenőrzés

azonosítója

szk
szk

118/2.1/0211-06
118/2.2/0211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.1/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépbeállításokhoz szükséges próbagyártást végez
Késztermékminőséget ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Géptani alapismeretek
A típus Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása
A típus Nemesfémipari gépek működési elvei
A típus Mérés dokumentálása
A típus Minőségellenőrzés
A típus Gyártási, kezelési, ellenőrzési utasítások
A típus Dokumentáció kitöltése
B típus Jelentés, jelzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Próbagyártás
4. szint Minőségellenőrzés (gyártásközi, végellenőrzés)
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műveleti, technológiai utasítás, a műveletterv tartalmi, formai ismérvei
Az etalon, a mesterminta, a mesterdarab fogalma
A próbagyártás jelentősége a szériagyártás technologizálásában
A reprodukálhatóság fontossága, előírásai
Sikeres próbagyártás alapján rögzített technológiai utasítások, művelettervek, alkatrészés darabjegyzékek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/2.2/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségellenőrzési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártásközi minőségellenőrzést végez
Késztermékminőséget ellenőriz
Készterméket, hulladékot, dokumentációt lead, elszámol
Nemesfémtartalmú hulladékot osztályoz, szétválogat, előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérés technikája
A típus Mérés dokumentálása
A típus Minőségellenőrzés
A típus Visszakövethetőség elve
A típus Dokumentáció kitöltése
A típus Nemesfémek, hulladékok értéke
A típus Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték
C típus Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Hulladékok osztályozása
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
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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
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőség-ellenőrzési, -biztosítási rendszerek
MSZ-, EN-, ISO-szabványok, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek
A minőségbiztosítási, környezetirányítási rendszerek logikája, a visszakövethetőség,
felelősség elve
A dokumentációs rendszer ismerete, használata
Nemesfém-elszámoltatás, képződő hulladékok, steril hulladékok, nem steril, színítendő
hulladékok, a fogyaték fogalma, kártérítési felelősség
Ékszeripari késztermékek ellenőrzése (etalonnak való megfelelés, méretpontosság,
szortiment, esztétikai-felületi kivitel)
Ékszeripari félgyártmányok, alkatrészek minőség-ellenőrzése (keménység, szilárdság,
mélyhúzhatóság, felületi minőség, kémiai szabványos összetétel)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

118/3.0/0211-06

Nemesfémhulladék
feldolgozása

azonosítója

szk
szk
szk

118/3.1/0211-06
118/3.2/0211-06
118/3.3/0211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.1/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékolvasztás, tömbösítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nemesfémtartalmú hulladékot salakképzőkkel összeolvaszt
Tömböt önt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Salakosító és folyósító anyagok
A típus Öntészeti, olvasztási segédanyagok
A típus Salakképzés
A típus Tégelyek, kokillák, öntőformák anyagai
A típus Tégelyes kemencék
A típus Indukciós és ellenállás fűtésű kemencék
A típus Steril hulladékok újrafelhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
4. szint Nemesfémek felismerése
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemesfémhulladékok fajtái:
-fémes
-steril
-nem steril
-nemfémes
Hulladékolvasztási módszerek, salakképzés:
-redukáló olvasztások
-oxidáló olvasztások
-salakosító anyagok
Steril hulladékok újrafelhasználása
Alkalmazott olvasztó-, öntőberendezések:
-Tégelyes kemencék
-Indukciós kemencék
-Betét-összeállítás, adagolás
-Salakképzés
-Öntés, öntőformák, kokillák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.2/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemesfémkinyerés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Színaranyat kinyer
Színezüstöt kinyer
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Olvadáspont, olvadási hő, fajhő
A típus Sóolvadékok kémiája, salakképzés elmélete
A típus Fémes anyagok rendszerezése
A típus Színfémek, ötvözetek
C típus Fémtan (metallográfia)
A típus Arany és ötvözetei
A típus Ezüst és ötvözetei
A típus Platina és ötvözetei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
4. szint Nemesfém ötvözetek jelölése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző aranyszínítési módszerek, jellemzőik:
-cianidos
-kevert savas
-klóros
-elektrokémiai
Az ékszeripari, nemesfémipari hulladékok ismérvei
A kevert savas aranyszínítés technológiája
Elektrokémiai (sósavas közegű) aranyszínítés
Alacsony arany- és ezüsttartalmú hulladékok előszínítése, a szennyezők kioldása
Ezüsttartalmú hulladékok előszínítése
Magas ezüsttartalmú anyagok színítése elektrolízissel
Más, korszerű automata berendezésekben végzett arany- és ezüstkinyerés
A színarany, színezüst olvasztásának speciális szabályai
Ötvöző- és kísérőfémek (Ag, Cu, Zn stb.) kinyerési módszerei, a színfém-előállítás
gazdasági, megtérülési mutatói
Speciális környezetvédelmi, munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások a színfémek
kinyerésének technológiai megvalósítása során
Platinafémek kinyerési lehetőségei ékszeripari hulladékokból (fehérarany, platina ékszerek
stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/3.3/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nemesfémtartalmú hulladékot osztályoz, szétválogat, előkészít
Nemesfémtartalmú hulladékot salakképzőkkel összeolvaszt
Tömböt önt
Színaranyat kinyer
Színezüstöt kinyer
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Dokumentáció kitöltése
B típus Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok
B típus Környezetvédelem a gyártástechnológiák során
B típus Fémes, nemfémes és steril hulladékok
A típus Arany kinyerése
A típus Ezüst kinyerése
B típus Jelentési, jelzési kötelezettség
B típus Tárolási utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nemesfém ötvözetek jelölése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Szelektív hulladékgyűjtés
5. szint Hulladékok osztályozása
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Környezetvédelem
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Olvasztás, öntés technológiája
Mintavétel, elszámolás:
-Öntőminta
-Vágott vagy fúrt próba
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23. TANANYAGEGYSÉG

118/4.0/0211-06
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szk

118/4.2/0211-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/4.1/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemesfémek elemzési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömbből próbát vesz, elemzésre átad, elszámol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ötvözetszámítások
A típus Nemesfémek elemzése, analitikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Nemesfém ötvözetek jelölése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Környezetvédelem
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó 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
Tanműhely
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemesfémek és ötvözeteik szabványos jelölése a MSZ és az EN szerint
Az ékszeriparban felhasználható ötvözetek, fémjelzési előírások az EU-ban és a Magyar
Köztársaságban
Hazai fémjelzési kötelezettség, előírások, eljárási rend, akkreditált laboratóriumok
Nemesfémötvözetek karcpróbája, az elemzés gyakorlata, pontossága
Szabványos, nagy pontosságú nemesfém-analitikai módszerek (tűzipróba, mikrotűzipróba
Gay-Lussac-ezüstelemzés, IPC-módszer, röntgeneljárások stb.)
Roncsolásmentes analitikai módszerek, röntgensugarak felhasználásán alapuló eljárások,
felhasználhatóság, pontosság
Rétegvastagság- (galvánbevonat) elemzések
Nemesfémhulladékok nemesfémen kívüli alkotóinak elemzése, a mintaelőkészítés
fontossága és technikája
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/4.2/0211-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemesfémek elemzése, analitikája, fémjelzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömbből próbát vesz, elemzésre átad, elszámol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ötvözetszámítások
A típus Nemesfémek elemzése, analitikája
B típus Számítógép-kezelés felhasználói szinten
B típus Kész szoftverek, célprogramok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Nemesfémek felismerése
4. szint Nemesfém ötvözetek jelölése
4. szint Egyéb mérőeszközök használata
5. szint Dokumentációk vezetése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
Műveletek gyakorlása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Roncsolásmentes analitikai módszerek, röntgensugarak felhasználásán alapuló eljárások,
felhasználhatóság, pontosság
Rétegvastagság- (galvánbevonat) elemzések
Nemesfémhulladékok nemesfémen kívüli alkotóinak elemzése, a mintaelőkészítés
fontossága és technikája
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24. TANANYAGEGYSÉG

118/1.0/0222-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

118/1.1/0222-06
118/1.2/0222-06
118/1.3/0222-06
118/1.4/0222-06

0
0
14
14

36
18
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.1/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Szakmai marketing tevékenységet végez
Tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatási lehetőségekről és folyamatáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatékony kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külső kommunikáció (partnerek, ügyfelek) technikái
A belső kommunikáció (főnök-beosztott, oktató-tanuló, munkatárs-munkatárs) technikái
Konfliktuskezelési technikák

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.2/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkatársak kiválasztásának folyamata
B típus A vállalkozás dokumentumai
D típus A továbbképzéseken való részvétel jelentősége
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások. Gépkönyvek használata
4. szint Rajzeszközök, íróeszközök használata
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műveletterv, gyártási utasítás lebontása munkaműveletekre
Saját és kisebb szakmai csoport munkájának egymásra épülő megszervezése, a ráfordított
idő becslése, a szűk keresztmetszetek felismerése, kiküszöbölése
Gyártásközi ellenőrzés végzése és végeztetése, minőségbiztosítási dokumentáció,
előírások ismerete és betartása, betartatása
Nemesfém-kezelési előírások ismerete, betartása és betartatása
Nyilvántartási, jelzési és jelentési kötelezettségek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.3/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Szakmai marketing tevékenységet végez
Árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A vállalkozás alapításának lépései
D típus A szerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
C típus A finanszírozás lehetőségei
C típus Marketing
D típus A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások. Gépkönyvek használata
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ráfordításarányos kalkulációk szabályai, számítási gyakorlatok
A reklám, a propaganda, a promóciós tevékenység alapvető törvényszerűségei
A csomagolás, az installáció kiemelt hatása az ékszeripari termékek értékesítésére
Árubemutatókon, kiállításokon való részvétel speciális szabályai
Az üzleti terv tartalma, felépítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
118/1.4/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a tanulók képzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajogi ismeretek
B típus Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
B típus A munkavégzés szabályai
B típus A munkaviszony megszűnése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető vállalkozási formák
A munkavégzés szabályai
Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
Alapvető társadalombiztosítási ismeretek
Alapvető adózási ismeretek
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