KORRÓZIÓ ELLENI VÉDŐBEVONAT KÉSZÍTŐJE
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 33 521 04 0000 00 00 Korrózió elleni védőbevonat készítője 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: 33 521 04 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Korrózió elleni védőbevonat készítője

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7429
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
– tanterem
– tanműhely
– méréstechnikai laboratórium
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:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7429

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészül a korrózió elleni bevonat készítő munkára
Előkészítő és utókezelő műveleteket végez
Fémfelület kezelést végez
Felületkezeléssel kapcsolatos vegyszereket, berendezéseket, szerszámokat kezel
Mérőeszközöket kezel
Karbantartó tevékenységet végez
Minőségellenőrzési feladatokat lát el
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat lát el

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
3

7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelmi ismeretek
A Tűzvédelmi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtási ismeretek
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
2
Íráskészség, fogalmazás írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
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:
0286-06 Általános védőbevonatkészítő, minőségbiztosító feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli a technológiai berendezések állapotát
Figyelemmel kíséri az üzem elektromos berendezéseinek állapotát
Figyelemmel kíséri az üzem gázüzemű berendezéseinek és vezetékeinek állapotát
Felügyeli az üzem elszívó, szűrő és semlegesítő berendezéseinek működését
Felügyeli a légtechnika működését (légmosó)
Rendszeresen ellenőrzi a függesztő eszközök és szerszámok állapotát
Rendszeresen ellenőrzi a technológiai folyadékok és kezelési fázisok előírás szerinti
minőségi jellemzőit
Bemeneti minőségellenőrzést végez
Nyilvántartást vezet a vegyszerek beérkezéséről és felhasználásáról
Ellenőrzi a veszélyes anyagokkal és készítményekkel érkező műszaki és biztonsági
adatlapok, minőségi bizonylatok meglétét
Gondoskodik a szakszerű tárolásról
Folyamatosan rendet és tisztaságot tart környezetében
Használja az egyéni munkavédelmi eszközöket
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
(műhely-, rész-összeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és a pneumatikus,
villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.)
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára
vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás,
műszaki leírás, gépkönyv stb.)
Felméri a bevonandó felületet (alapanyag, felületkezelést megelőző műveletek)
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Eltávolítja az esetleges korábbi bevonatokat
Előírás szerint korrózió elleni bevonatot készít a megfelelően előkészített
fémszerkezeten
Törekszik a felhasznált vegyszerek minimalizálására
Funkcionális paramétereket ellenőriz
Gyártásközi minőségellenőrzést végez
Kiszűri a hibákat
Az előkezelés nem megfelelősége esetén előkezelési technológiát vált
Az egyes műveletek után ellenőrzi az adott technológiai részművelet sikerességét
Eltérés esetén korrigál
Vegyi utókezelést végez (passziválás, pórustömítés, passzív réteg tapadásának
fokozása)
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Ellenőrzi a késztermék minőségi paramétereit
Elkülöníti a minőségileg nem megfelelő terméket és azonosítóval látja el
Megállapítja a javíthatóságot
Javítja a rossznak minősített, de javítható darabokat
Megállapítja a selejtezés szükségességét
Elkészíti a minőségi dokumentációt
Csomagolja a termékeket
Rendszeresen tisztítja és karbantartja a szerszámokat
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
Bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelent közvetlen vezetőjének
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Vezeti a munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumokat (építési napló, munkalap)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ábrázolás
C Felületi bevonatok jelölése
C Szabványok
B Vonatkozó jogszabályok
C Anyagjelölések
C Korróziós tulajdonságok
D Elektromos tulajdonságok
E
Hőkezelési jellemzők
C Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
D Elektrokémiai folyamatok
C Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
D Gépészeti mértékegységek
C Méréstechnika
C Rétegvastagság fogalma, mérése
C Minőségbiztosítási alapismeretek
C Minőségellenőrzési folyamatok
B Korrózió elleni védelem alapjai
C Festékbevonatok fajtái
C Szervesbevonatok fajtái
C Bevonatkészítés lehetőségei
B Galvánbevonatok fajtái
Galvanizáló berendezések, szerszámok működése és üzemeltetésének üzembiztonsági
B
szabályai
Víz és szennyvízkezelő berendezések működése és üzemeltetésének üzembiztonsági
B
szabályai
B Festőberendezések működése és üzemeltetésének üzembiztonsági szabályai
C Víz- és szennyvízkezelés
B Előkezelő eljárások
C Utókezelő eljárások
B Érintésvédelmi alapismeretek
B Kézigépek biztonsága
B Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B Nyomástartó edények áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
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B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Veszélyes anyagok kezelése
Emelőgépek
Folyamatos működésű anyagmozgatógépek
Szakaszos működésű anyagmozgatógépek
Daruk
Emelőberendezések
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
Gépek védőberendezésének használata
Egyéni védőeszközök használata
Kollektív védőeszközök használata
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Alapvető villamos biztonságtechnika
A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
Helyi tűzvédelmi utasítások
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Kezelési útmutatók
Gyártási előírások
Érdesség fogalma és mérése
Tapadó szilárdság fogalma és mérése
Felületi tisztaság fogalma és mérése
Állványozás
Állványozási biztonságtechnika
Biztonsági adatlapok
Felhasználástechnikai, kezelési útmutatók
A technológiáknál használatos fémek mechanikai tulajdonságai
Fémkohászati alapismeretek
Tűzihorgany bevonatok fajtái
Tűzihorganyzó berendezések, szerszámok
Fémkohászat (folyékony fém kezelése) üzembiztonsági szabályai
Szűrő-, semlegesítő-, és tisztítóberendezések működése és üzemeltetésének
üzembiztonsági szabályai
Gáztüzelő berendezések és gázvezetékek üzemeltetésének szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Rajzolvasás
5
Gyártási dokumentáció értelmezése
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
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5
5
5
5
5
5
1

Egyszerű emelőgépek
Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Gyártásközi ellenőrzés
Környezetvédelem iránt elkötelezettség
Anyagvizsgáló eszközök használata
Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Elemi szintű számítógép használat

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0287-06 Tűzihorganyzó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Megismeri az alapanyagok összetételét
Megismeri az adott munkadarab funkciós feladatait
Felméri a rendelkezésre álló szerszámok készletét
Megtervezi az optimális kapacitás-kihasználást
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Használja az egyéni munkavédelmi eszközöket
A technológiai előírásoknak megfelelően elvégzi a felület- előkészítést, kezelést,
szárítást és tűzihorganyzást, illetve a kikészítést
Beállítja, és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet,
kémiai összetétel)
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
Karbantartja a tűzihorganyzói fémolvadékot és kezeli a salakokat (salakleszedés,
keményhorganyszedés, ötvözés, fém beolvasztás, fémvisszanyerés)
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Törekszik a felhasznált vegyszer és energia mennyiségének optimalizálására
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
Ellenőrzi az elszívó-, szűrő-, és semlegesítő berendezések működését
Mintát vesz
A laboreredmények és szemrevételezés alapján elvégzi a szükséges vegyi
karbantartásokat, vegyszerpótlásokat és cseréket
Karbantartja a kiegészítő berendezéseket (sűrített levegő, ioncserélő berendezés,
keringetőszivattyú, elszívók, légmosók, légbefúvók,szennyvízkezelők, fűtő-hűtő
rendszerek, porszűrők, regenerálók, prések)
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Környezetszennyezés, fémolvadék kifröccsenés, kádlyukadás esetén kárelhárítást
végez, jelentést készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ábrázolás
C Felületi bevonatok jelölése
C Szabványok
B Vonatkozó jogszabályok
C Anyagjelölések
C Korróziós tulajdonságok
D Elektromos tulajdonságok
E
Hőkezelési jellemzők
C Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
D Kémiai és elektrokémiai folyamatok
C Korrózió ellen védő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
D Gépészeti mértékegységek
C Méréstechnika
C Általános minőségbiztosítási
C Minőségellenőrzési folyamatok
B Korrózió elleni védelem általános
C Tűzihorganyozhatóság termékkonstrukciós irányelvei
B Tűzihorgany bevonatok fajtái
B Tűzihorganyzó technológiák, szerszámok
C Kimerült technológiai anyagok kezelése
B Előkezelő eljárások
C Utókezelő eljárások
B Érintésvédelmi alapismeretek
B Kézigépek biztonsága
B Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B Nyomástartó edények áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
B Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B Tűzihorganyzó kád kezelése, karbantartása
B Regeneráló és vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
B Mintavételi szabályok
B Veszélyes anyagok kezelése
B Folyamatos működésű anyagmozgatógépek
B Szakaszos működésű anyagmozgatógépek
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A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
Karbantartás
Napi, műszakonkénti karbantartás
Karbantartási dokumentációk
Gépek védőberendezésének használata
Egyéni védőeszközök használata
Kollektív védőeszközök használata
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Alapvető villamos biztonságtechnika
A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
Az anyag, a félkész- és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
Helyi tűzvédelmi utasítások, havária tervek
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Kezelési felhasználástechnikai útmutatók
Gyártási előírások
Alapvető kémiai számítások
A technológiáknál használatos fémek mechanikai tulajdonságai
Elszívó-, szűrő-, és semlegesítő és berendezések működése és üzemeltetésük
üzembiztonsági szabályai
Fémkohászati alapismeretek
Fémkohászat (folyékony fém kezelése) üzembiztonsági szabályai
Tűzihorgany bevonatok fajtái
Tűzihorganyzó berendezések és szerszámok
Gáztüzelő berendezések és gázvezeték üzemeltetésének szabályai
Biztonsági adatlapok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Rajzolvasás
5
Gyártási dokumentáció értelmezése
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
5
Egyszerű emelőgépek
5
Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5
Gyártásközi ellenőrzés
5
Környezetvédelem iránt elkötelezettség
5
Anyagvizsgáló eszközök használata
5
Mérőműszerek, mérőeszközök használata
1
Elemi szintű számítógéphasználat
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Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Pontosság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0288-06 Galvanizáló feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja az egyéni, alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
Szerszámozást választ
Galvanizáló szerszámot tervez, egyszerűbb szerszámot készít
Meghatározza a legoptimálisabb vízfelhasználást
A laboreredmények alapján elvégzi a szükséges beavatkozásokat (technológiában, vízszennyvíz-kezelésben)
Karbantartási tervnek megfelelően közreműködik a galvanizáló berendezés mechanikai
karbantartásában
Karbantartási tervnek megfelelően elvégzi az elektromos karbantartásokat
Karbantartja a galvanizáló szerszámokat
Kezeli a szennyvízszűrőt vagy ülepítőt
Kezeli a szennyvízkezelőt és a vízelőkészítőt (ioncserélőt)
Biztosítja a szennyvíz-kezeléshez szükséges oldatokat
Szennyvizet kezel
Felméri a galvanizálandó felületet
Vegyi felületelőkészítést végez (maratás, pácolás, oldószeres vagy lúgos zsírtalanítás)
Szerszámozást és esetleges maszkolást végez
Eltávolítja a korábbi bevonatokat, selejtjavítást végez
Elvégzi előírás szerint a galvanizálási műveleteket
Beállítja, és folyamatosan ellenőrzi az elektromos paramétereket (feszültség és
áramviszonyok)
Beállítja, és folyamatosan ellenőrzi a kémiai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, felületi feszültség)
Ellenőrzi az anódokat, anódsíneket, elektromos érintkezőket
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Ellenőrzi az elektrolitok keringetését, szűrőket, szivattyúkat
Folyamatosan figyeli a technológiai berendezések állapotát
Figyelemmel kíséri az üzem elektromos berendezéseinek állapotát
Felügyeli a légtechnika működését (légmosó)
Gondoskodik a keletkezett veszélyes hulladékok és göngyölegek átmeneti tárolásáról
Nyilvántartást vezet a berendezések (galvanizáló, vízelőkészítő, szennyvízkezelő stb.)
üzemidejéről
Nyilvántartást vezet a galvanizáláshozszükséges speciális vegyszerek beérkezéséről és
felhasználásáról, gondoskodik szakszerű tárolásukról
Elsősegélyt nyújt mérgezés, égési sérülés, áramütés és egyéb baleset esetén
Környezetszennyezés esetén kárelhárítást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A

Gépkönyv, kezelési, felhasználástechnikai szerelési, karbantartási útmutatók használata

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

Hidraulikus rajzjelek
Pneumatikus rajzjelek
Villamos rajzjelek
Csőhálózati rajzjelek
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások
Gépbeállítás
Felületi bevonatok jelölése
Vonatkozó jogszabályok
Anyagjelölések
Korróziós tulajdonságok
Elektromos tulajdonságok
Galvanizálásban használatos kémiai anyagok, folyamatok és számítások
Elektrokémiai folyamatok és számítások
Korrózóvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
Gépészeti mértékegységek
Méréstechnikai
Rétegvastagság fogalma, mérése
Általános minőségbiztosítás
Minőségellenőrzési folyamatok
Korrózió elleni védelem alapismerete
Bevonatkészítés lehetőségei
Galvánbevonatok fajtái
Galvanizáló berendezések, szerszámok
Vízelőkészítés és szennyvízkezelés
Előkezelő eljárások
Utókezelő eljárások
Hőkezelés
Galvanizáló berendezések kezelése, karbantartása
Vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
Érintésvédelmi alapismeretek
Kézigépek biztonsága
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B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Veszélyes anyagok és készítmények kezelése
Karbantartás
Napi, műszakonkénti karbantartás
Karbantartási dokumentációk
Előkészítési tudnivalók
Megmunkálás, anyagleválasztás
Általános gépszerelési szabályok
Mechanikus elemek szerelési szabályai
Vezérlések szerelési szabályai
Szerelés utáni üzembeállítás szabályai
Általános munkabiztonság
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
Környezetvédelmi szabályok
Gépek védőberendezésének használata
Egyéni védőeszközök használata
Kollektív védőeszközök használata
A gépek biztonságtechnikai előírásai
A szállítás, rakodás biztonsága
Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
Helyi tűzvédelmi utasítások
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Kezelési útmutatók
Gyártási előírások
Biztonsági adatlapok
A galvanizáló üzem havária-terve

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Kézírás
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai beszédkészség
3
Rajzkészségek, képességek
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
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5
4
5
5
5
1
5

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Anyagvizsgáló eszközök használata
Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Elemi szintű számítógéphasználat
A környezetvédelem iránti elkötelezettség

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0289-06 A felületbevonás gyártáselőkészítői feladatai, utókezelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Konzerválást végez (olajozás)
Szárítja a terméket
Fest
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ábrázolás
C Felületi bevonatok jelölése
C Szabványok
B Vonatkozó jogszabályok
C Anyagjelölések
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C
D
E
C
D
C
D
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
D
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C

Korróziós tulajdonságok
Elektromos tulajdonságok
Hőkezelési jellemzők
Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
Elektrokémiai folyamatok
Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
Gépészeti mértékegységek
Méréstechnika
Anyagszilárdsági fogalmak és vizsgálatok
Rétegvastagság fogalma, mérése
Általános minőségbiztosítás
Minőségellenőrzési folyamatok
Korrózió elleni védelem
Festékbevonatok fajtái
Festőberendezések, kezelés
Műanyagbevonatok fajtái
Bevonatkészítés lehetőségei
Mechanikai felületelőkészítés gépei, technológiájuk
Hőkezelés
Festőberendezések kezelése, karbantartása
Érintésvédelmi alapismeretek
Kézigépek biztonsága
Hőkezelés biztonsága
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Veszélyes anyagok kezelése
Pneumatikus ellenőrzések végzése
Mechanikus mérések, ellenőrzések
Karbantartás
Napi, műszakonkénti karbantartás
Karbantartási dokumentációk
Előkészítési tudnivalók
Környezetvédelmi szabályok
Anyagelőkészítő gépek
Emelőgépek
Mélyépítőgépek
Energiaátalakító gépek
Szállítógépek
Rakodógépek
Folyamatos működésű anyagmozgatógépek
Szakaszos működésű anyagmozgatógépek
Daruk
Emelőberendezések
Gépek védőberendezésének használata
Egyéni védőeszközök használata
Kollektív védőeszközök használata
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Alapvető villamos biztonságtechnikai
A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
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B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B

Az anyag, a félkész- és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
Helyi tűzvédelmi utasítások
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Kezelési útmutatók
Gyártási előírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Hallott szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai beszédkészség
3
Rajzkészségek, képességek
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
4
Mechanikai felületelőkészítés
4
Festés, utómegmunkálás
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5
Anyagvizsgáló eszközök használata
5
Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
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Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
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A 33 521 04 0000 00 00 azonosító számú, Korrózió elleni védőbevonat készítője
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
0110-06
feladatok
0286-06
Általános védőbevonatkészítő, minőségbiztosító feladatok
0287-06
Tűzihorganyzó feladatok
0288-06
Galvanizáló feladatok
0289-06
A felületbevonás gyártáselőkészítői feladatai, utókezelés
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8. A képzés szerkezete
A 33 521 04 0000 00 00 azonosító számú, Korrózió elleni védőbevonat
készítője megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
123/1.0/0286-06

2

123/3.0/0286-06

123/2.0/0286-06

123/4.0/0286-06 123/5.0/0286-06

3
4
5
6
7

123/6.0/0286-06

8
9
10

123/8.0/0286-06

11
12

123/9.0/0286-06

13
14
15
16

123/1.0/0287-06

123/1.0/0288-06

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

123/7.0/0286-06

123/2.0/0288-06

123/9.0/0287-06

123/6.0/0287-06

123/5.0/0287-06

123/2.0/0287-06

123/8.0/0287-06

123/3.0/0287-06

123/1.0/0110-06

Hetek száma

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

28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

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

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

– 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
123/1.0/0289-06

1
3
4
5
6
7
8

Eg4Eg4Eg4
Eg4Eg4Eg4
Eg4Eg4Eg4
Eg4Eg4Eg4
Eg4Eg4Eg4
Eg4Eg4Eg4
Eg4Eg4Eg4

123/8.0/0288-06

Eg4Eg4Eg4

123/6.0/0288-06

123/4.0/0287-06

123/5.0/0288-06

123/5.0/0289-06

123/2.0/0289-06

123/9.0/0288-06

2

123/3.0/0288-06

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

123/3.0/0289-06

123/7.0/0288-06 123/4.0/0288-06

21
22
23
24
25

123/4.0/0289-06

26

123/8.0/0289-06

123/7.0/0289-06

27
123/6.0/0289-06

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

28
29

123/9.0/0289-06

30
31
32

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

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

– 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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A 33 521 04 0000 00 00 azonosító számú, Korrózió elleni védőbevonat készítője megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

123/1.0/0110-06

2

123/1.0/0286-06

3

123/2.0/0286-06

4

123/3.0/0286-06

5
6

123/4.0/0286-06
123/5.0/0286-06

Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés
Anyagismeret
Gépek, berendezések és
karbantartásuk
Méréstechnika
Elő- és utókezelések

7

123/6.0/0286-06

Munka-, tűz- és környezetvédelem

8

123/7.0/0286-06

9
10

123/8.0/0286-06
123/9.0/0286-06

11

123/1.0/0287-06

12

123/2.0/0287-06

13

123/3.0/0287-06

14
15

123/4.0/0287-06
123/5.0/0287-06

Védőbevonatkészítő kiegészítő
feladatok
Műszaki dokumentációk
Technológiai folyamatok
Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés
Anyagismeret
Tűzihorganyzói berendezések és
karbantartásuk
Méréstechnika
Elő- és utókezelések

16

123/6.0/0287-06

Munka-, tűz- és környezetvédelem

17

123/7.0/0287-06

18
19

123/8.0/0287-06
123/9.0/0287-06

20

123/1.0/0288-06

21

123/2.0/0288-06

22

123/3.0/0288-06

23
24

123/4.0/0288-06
123/5.0/0288-06

Tűzihorganyzáshoz kapcsolódó
ismeretek
Dokumentációk
Technológiai folyamatok
Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés
Anyagismeret
Gépek, berendezések és
karbantartásuk
Méréstechnika
Elő- és utókezelések

25

123/6.0/0288-06

Munka-, tűz- és környezetvédelem

26
27

123/7.0/0288-06
123/8.0/0288-06

Galvanizáló kiegészítő ismeretek
Műszaki dokumentációk
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

36

0

108

4

0

0

4

12

40

0

52

10

40

0

50

5
10

20
30

0
0

25
40

28

0

0

28

4

28

0

32

5
14

30
53

0
0

35
67

12

0

0

12

36

18

0

54

10

69

0

79

10
15

15
37

0
0

25
52

12

50

0

62

6

45

0

51

5
20

10
38

0
0

15
58

6

0

0

6

15

55

0

70

10

25

0

35

6
8

30
56

0
0

36
64

16

0

0

16

6
8

30
18

0
0

36
26

28

123/9.0/0288-06

29

123/1.0/0289-06

30

123/2.0/0289-06

31

123/3.0/0289-06

32
33

123/4.0/0289-06
123/5.0/0289-06

Technológiai folyamatok
Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés
Anyagismeret
Gépek, berendezések és
karbantartásuk
Méréstechnika
Elő- és utókezelések

34

123/6.0/0289-06

Munka-, tűz- és környezetvédelem

35

123/7.0/0289-06

36
37

123/8.0/0289-06
123/9.0/0289-06

Gyártáselőkészítői kiegészítő
ismeretek
Műszaki dokumentációk
Technológiai folyamatok
Mindösszesen óra:

20

50

0

70

12

0

0

12

24

108

0

132

12

36

0

48

6
30

18
85

0
0

24
115

20

0

0

20

5

0

0

5

5
30
529

10
91
1171

0
0
0

15
121
1700

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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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:
0286-06 Általános védőbevonatkészítő, minőségbiztosító feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Előkezelési technológia kiválasztása indokolással
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Minőségellenőrzés, (rétegvastagság ellenőrzés) hibafeltárás és elemzés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0287-06 Tűzihorganyzó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fizikai, kémiai paraméterek beállítása, ellenőrzése (pH, hőfok, tisztaság, nívó,
koncentráció)
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott termék tűzihorganyzásához szükséges technológiai paraméterek és
felfüggesztés megtervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tűzihorganyzó szerszám kiválasztása és termék felrögzítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Termék tűzihorganyzása (bemeneti ellenőrzés, hamulehúzás, kezelés)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Termék bevonatának ellenőrzése (szemrevételezés, műszeres)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Termék kikészítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 10%
4. feladat 10%
5. feladat 15%
6. feladat 15%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0288-06 Galvanizáló feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egyszerű galvanizáló szerszám tervezése
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Laboreredmények alapján paraméterek beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Fürdőkarbantartási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Galvanizálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0289-06 A felületbevonás gyártáselőkészítői feladatai, utókezelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mechanikai felületelőkészítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Festés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Korrózió elleni védőbevonat készítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–

A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 521 04 0000 00 00 azonosító számú, Korrózió elleni védőbevonat készítője
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 25
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Korrózió elleni
védőbevonat készítője szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 521 04 0000 00 00 azonosító számú, Korrózió elleni védőbevonat készítője megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

123/1.0/0110-06

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

azonosítója

123/1.1/0110-06

0

0
108

123/1.2/0110-06

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0

0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások.
Teendők tűz esetén.
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igánylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem szabályozása.
A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok és
hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei.
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

123/1.0/0286-06

Minőségbiztosítás,
minőség-ellenőrzés

azonosítója

sza

123/1.1/0286-06

4

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/1.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bemeneti minőségellenőrzést végez
Gyártásközi minőségellenőrzést végez
Az előkezelés nem megfelelősége esetén előkezelési technológiát vált
Az egyes műveletek után ellenőrzi az adott technológiai részművelet sikerességét
Eltérés esetén korrigál
Elkülöníti a minőségileg nem megfelelő terméket és azonosítóval látja el
Megállapítja a selejtezés szükségességét
Elkészíti a minőségi dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabványok
B típus Vonatkozó jogszabályok
C típus Minőségbiztosítási alapismeretek
C típus Minőségellenőrzési folyamatok
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Minőségügyi dokumentációk tanulmányozása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
31

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségirányítási rendszerek felépítése.
Minőségirányítási alapfogalmak.
Minőségellenőrzési folyamatok.
Szabályozó dokumentumok
Dokumentumminták.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése.
Ellenőrzési tervek összeállítása.
- Alapanyagok ellenőrzése.
- Bevonatkészítés közbeni ellenőrzések.
- Minősítő és átvételi ellenőrzések, mérések
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3. TANANYAGEGYSÉG

123/2.0/0286-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza
sza

123/2.1/0286-06
123/2.2/0286-06
123/2.3/0286-06

4
8
0

0
0
40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános anyagismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a bevonandó felületet (alapanyag, felületkezelést megelőző műveletek)
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagjelölések
C típus Korróziós tulajdonságok
D típus Elektromos tulajdonságok
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Felhasználástechnikai, kezelési útmutatók
B típus A technológiáknál használatos fémek mechanikai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Egyszerű emelőgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Gépek, eszközök rajzának feldolgozása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korróziós alapfogalmak.
Korrózióvédelem alapjai.
Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk.
Korróziós tulajdonságok.
Korróziós folyamatok.
A korrózió megjelenési formái.
Korróziós és elektrokémiai alapismeretek elsajátítása
Fémes szerkezeti anyagok korróziójának megismerése.
A környezet hatásainak megismerése a korróziós folyamatokban.
Atmoszférikus korrózió, vízben és talajban lejátszódó korróziós folyamatok megismerése
A korrózió néhány különleges fajtája (lyuk-, rés-, kontakt-, és feszültség-korrózió)
felismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
(műhely-, rész-összeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és a pneumatikus,
villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.)
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Előírás szerint korrózió elleni bevonatot készít a megfelelően előkészített fémszerkezeten
Javítja a rossznak minősített, de javítható darabokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
C típus Festékbevonatok fajtái
C típus Szervesbevonatok fajtái
B típus Galvánbevonatok fajtái
B típus Fémkohászati alapismeretek
B típus Tűzihorgany bevonatok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Környezetvédelem iránt elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás

34

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 50%
Környezetvédelmi előírások alkalmazása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A védelem tervezésének korróziós szempontjainak megismerése.
Általános meggondolások elsajátítása.
Szerkezeti anyag kiválasztása.
Korróziós inhibitorok alkalmazása.
Fémbevonatok (nikkel-, króm-, ólom-, cink-, ón-, és ötvözetbevonatok) megismerése
Szervetlen bevonatok (zománc-, foszfát-, oxid-, és kromát- bevonatok) megismerése
Szerves bevonatok (festék-, műanyag-bevonatok).
Katódos védelem megismerése.
Átmeneti védelem megismerése.
Bevonatrendszerek kiválasztása különböző igénybevételekhez
A munkaműveletek során alkalmazandó alapanyagok, segédanyagok kiválasztása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.3/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet a vegyszerek beérkezéséről és felhasználásáról
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
(műhely-, rész-összeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és a pneumatikus,
villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.)
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Felméri a bevonandó felületet (alapanyag, felületkezelést megelőző műveletek)
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Előírás szerint korrózió elleni bevonatot készít a megfelelően előkészített fémszerkezeten
Javítja a rossznak minősített, de javítható darabokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
C típus Festékbevonatok fajtái
C típus Szervesbevonatok fajtái
B típus Galvánbevonatok fajtái
B típus Fémkohászati alapismeretek
B típus Tűzihorgany bevonatok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
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4. szint Mennyiségérzék
5. szint Környezetvédelem iránt elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gyártási dokumentációk értelmezése 20%
Bevonatok készítése 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevonatrendszerek kialakítása.
Anyagok előkészítése felhasználáshoz.
Bevonat felviteli eljárások kiválasztása, alkalmazási módszerek megismerése.
Szervetlen bevonatok készítése
Műanyag bevonatok, szigetelő és védőfóliák kialakítása.
Műanyag-, fa- és betonfelületek festése.
Javítómunkák elvégzése.
Átmeneti védelem alkalmazása.
Munkaműveletek során alkalmazandó alapanyagok, segédanyagok
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4. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

123/3.0/0286-06

Gépek, berendezések
és karbantartásuk

sza
sza
sza

123/3.1/0286-06
123/3.2/0286-06
123/3.3/0286-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az üzem elektromos berendezéseinek állapotát
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektromos tulajdonságok
D típus Gépészeti mértékegységek
B típus Emelőgépek
B típus Folyamatos működésű anyagmozgatógépek
B típus Szakaszos működésű anyagmozgatógépek
B típus Daruk
B típus Emelőberendezések
B típus Tűzihorganyzó berendezések, szerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bevonatrendszerek kialakítása során szükséges eszközök, berendezések alkalmazása,
kezelése, karbantartása, tárolása.
A használt gépek, berendezések és szerkezeti egységek folyamatos és időszakos
karbantartási feladatai
Az időszakos karbantartás keretében a beállítások ellenőrzése, a hibás alkatrészek,
szerkezeti elemek utómunkálással való javítása, vagy cseréje.
A hibákról és az elvégzett javításokról feljegyzések, illetve jegyzőkönyvek elkészítése
A berendezések állapot, épség és működőképesség ellenőrzése.
Az üzemállapotot folyamatos ellenőrzése és felügyelete.
Kezelési útmutatók, gépkönyvek ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek és berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszeresen tisztítja és karbantartja a szerszámokat
Figyeli a technológiai berendezések állapotát
Rendszeresen ellenőrzi a függesztő eszközök és szerszámok állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Érintésvédelmi alapismeretek
B típus Gépek védőberendezésének használata
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 40%
hibaelemzés, okok feltárása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bevonatrendszerek kialakítása során szükséges eszközök, berendezések alkalmazása,
kezelése, karbantartása, tárolása.
A használt gépek, berendezések és szerkezeti egységek folyamatos és időszakos
karbantartási feladatai
Az időszakos karbantartás keretében a beállítások ellenőrzése, a hibás alkatrészek,
szerkezeti elemek utómunkálással való javítása, vagy cseréje
A hibákról és az elvégzett javításokról feljegyzések, illetve jegyzőkönyvek elkészítése.
A berendezések állapot, épség és működőképesség ellenőrzése.
Az üzemállapotot folyamatos ellenőrzése és felügyelete.
Kezelési útmutatók, gépkönyvek ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.3/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszeresen tisztítja és karbantartja a szerszámokat
Figyeli a technológiai berendezések állapotát
Rendszeresen ellenőrzi a függesztő eszközök és szerszámok állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Érintésvédelmi alapismeretek
B típus Gépek védőberendezésének használata
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gépek, berendezések szerelése 35%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 35%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemzavar esetén a berendezés szakszerű leállítása és az üzemzavar okának
megvizsgálása.
A hibák megállapítása és behatárolása
Az üzemeltetés, üzembiztonság ellenőrzése (a kenés, a hűtés elvégzése, az energiaellátás
biztosítása, a hulladék anyagok eltávolítása stb.).
Különböző eljárások és berendezések ismerete és használata
A szükséges berendezések működése, kezelése, tisztítása, karbantartása
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5. TANANYAGEGYSÉG

123/4.0/0286-06

Méréstechnika

azonosítója
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123/4.2/0286-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszeresen ellenőrzi a technológiai folyadékok és kezelési fázisok előírás szerinti
minőségi jellemzőit
Funkcionális paramétereket ellenőriz
Kiszűri a hibákat
Ellenőrzi a késztermék minőségi paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
D típus Elektromos tulajdonságok
D típus Elektrokémiai folyamatok
C típus Méréstechnika
C típus Rétegvastagság fogalma, mérése
C típus Érdesség fogalma és mérése
C típus Tapadó szilárdság fogalma és mérése
C típus Felületi tisztaság fogalma és mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Mérőműszerek működési rajzának elemzése 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes munkafolyamatok minőségét befolyásoló mérő és ellenőrző műszerek ismerete,
alkalmazása és kezelése.
- Az alapanyagok ellenőrzése
A kész bevonatrendszer minőségi átvétele során alkalmazott mérési módszerek.
- Minősítő és átvételi ellenőrzések és mérések.
- A mérőeszközök pontosságát befolyásoló tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszeresen ellenőrzi a technológiai folyadékok és kezelési fázisok előírás szerinti
minőségi jellemzőit
Funkcionális paramétereket ellenőriz
Kiszűri a hibákat
Ellenőrzi a késztermék minőségi paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
D típus Elektromos tulajdonságok
D típus Elektrokémiai folyamatok
C típus Méréstechnika
C típus Rétegvastagság fogalma, mérése
C típus Érdesség fogalma és mérése
C típus Tapadó szilárdság fogalma és mérése
C típus Felületi tisztaság fogalma és mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógép használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
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Technológiai próbák végzése 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 35%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnikai laboratórium
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőeszközök alkalmazása, kezelése.
Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása és pontosság ellenőrzése
A festékfelvitel külső körülményeinek meghatározása, ellenőrzése
Időjárási körülmények meghatározása: hőmérséklet, harmatpont, relatív
nedvességtartalom, légmozgás.
- A festékfelvitelhez előírt külső körülmények ellenőrzése és biztosítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Eltávolítja az esetleges korábbi bevonatokat
Az előkezelés nem megfelelősége esetén előkezelési technológiát vált
Vegyi utókezelést végez (passziválás, pórustömítés, passzív réteg tapadásának fokozása)
Megállapítja a javíthatóságot
Csomagolja a termékeket
Felméri a bevonandó felületet (alapanyag, felületkezelést megelőző műveletek)
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Hőkezelési jellemzők
D típus Elektrokémiai folyamatok
B típus Korrózió elleni védelem alapjai
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
C típus Víz- és szennyvízkezelés
B típus Előkezelő eljárások
C típus Utókezelő eljárások
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
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Szakmai számítási feladatok 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elő- és utókezelés műveletének ismertetése.
Felület előkezelési módszerek ismertetése.
- A felület előkezelés céljainak és módszereinek megismerése.
- Foszfátozás anyagainak kiválasztása, a kivitelezés lehetőségeinek megismerése
Hagyományos és új típusú rozsda-átalakítók alkalmazása. Gyártóművi és műhelyalapozók
ismerete és használata.
Felület előkészítési technológiák ismertetése.
Felület előkészítési és előkezelési módszerek kiválasztása, alkalmazása
Mechanikai felület előkészítése.
Kémiai és elektrokémiai oxidmentesítés elkészítése.
Zsírtalanítás megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Eltávolítja az esetleges korábbi bevonatokat
Az előkezelés nem megfelelősége esetén előkezelési technológiát vált
Vegyi utókezelést végez (passziválás, pórustömítés, passzív réteg tapadásának fokozása)
Megállapítja a javíthatóságot
Csomagolja a termékeket
Felméri a bevonandó felületet (alapanyag, felületkezelést megelőző műveletek)
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Hőkezelési jellemzők
D típus Elektrokémiai folyamatok
B típus Korrózió elleni védelem alapjai
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
C típus Víz- és szennyvízkezelés
B típus Előkezelő eljárások
C típus Utókezelő eljárások
B típus Gyártási előírások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
5. szint Környezetvédelem iránt elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felület-előkészítési és előkezelési módszerek kiválasztása, alkalmazása
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7. TANANYAGEGYSÉG

123/6.0/0286-06

Munka-, tűz- és
környezetvédelem

azonosítója

sza
sza
sza
sza

123/6.1/0286-06
123/6.2/0286-06
123/6.3/0286-06
123/6.4/0286-06

4
4
8
12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az üzem elektromos berendezéseinek állapotát
Rendszeresen ellenőrzi a függesztő eszközök és szerszámok állapotát
Folyamatosan rendet és tisztaságot tart környezetében
Használja az egyéni munkavédelmi eszközöket
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
Bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelent közvetlen vezetőjének
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Kollektív védőeszközök használata
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások
B típus Állványozási biztonságtechnika
B típus Fémkohászat (folyékony fém kezelése) üzembiztonsági szabályai
B típus Veszélyes anyagok kezelése
B típus Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
A típus Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, tűz, érintésvédelem célja, fő területei, alapfogalmai.
A munkavédelmi oktatás fontossága, szakmája munkavédelmi előírásainak betartása
A munkahely rendje, munkavégzéshez szükséges terület (közlekedési utak, anyagtárolás,
kézi raktár, szociális helyiségek) biztonságos kialakítása.
Kollektív és egyéni védőeszközök rendeltetésszerű alkalmazása
Szakmájának munkabaleseti veszélyforrásai, a foglalkozási ártalmak kialakulásának
lehetőségei, a megelőzés, védekezés módjainak megismerése.
Alapvető elsősegély-nyújtási és jelentési kötelezettségek, feladatok elsajátítása
Munkabaleset, foglalkozási ártalom vizsgálatának célja, főbb szempontjainak megismerése.
Munkahelyére vonatkozó tűzvédelmi előírások, tűz esetén a teendők, a kézi tűzoltó
készülékek használata.
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok tulajdonságai, használati és tárolási előírások betartása.
Nyílt láng használatára, dohányzásra vonatkozó előírások betartása, helyiségek tűzvédelmi
besorolásának megismerése.
Áramütés okozta balesetnél, elsősegélynyújtás, a munkabaleset megelőzése.
Érintésvédelmi előírások betartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a veszélyes anyagokkal és készítményekkel érkező műszaki és biztonsági
adatlapok, minőségi bizonylatok meglétét
Gondoskodik a szakszerű tárolásról
Folyamatosan rendet és tisztaságot tart környezetében
Törekszik a felhasznált vegyszerek minimalizálására
Bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelent közvetlen vezetőjének
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
B típus Biztonsági adatlapok
A típus Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Környezetvédelem iránt elkötelezettség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem célja, fő területei, alapfogalmai
Munkavégzés során keletkező veszélyes hulladék kezelése, tárolása, az idevonatkozó
előírások betartása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.3/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek általános biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a technológiai berendezések állapotát
Rendszeresen ellenőrzi a függesztő eszközök és szerszámok állapotát
Bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelent közvetlen vezetőjének
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kézigépek biztonsága
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
C típus Alapvető villamos biztonságtechnika
C típus A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
B típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B típus Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat

49

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális biztonságtechnikai előírások
A munkavégzés veszélyforrásai, a megelőzés és védekezés módjai.
Egyéni és kollektív védőeszközök használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.4/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatkészítés munkavédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az üzem gázüzemű berendezéseinek és vezetékeinek állapotát
Felügyeli az üzem elszívó, szűrő és semlegesítő berendezéseinek működését
Felügyeli a légtechnika működését (légmosó)
Bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelent közvetlen vezetőjének
Rendszeresen tisztítja és karbantartja a szerszámokat
Használja az egyéni munkavédelmi eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Galvanizáló berendezések, szerszámok működése és üzemeltetésének üzembiztonsági
szabályai
B típus Festőberendezések működése és üzemeltetésének üzembiztonsági szabályai
B típus Víz és szennyvízkezelő berendezések működése és üzemeltetésének üzembiztonsági
szabályai
B típus Nyomástartó edények áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
B típus Szűrő-, semlegesítő-, és tisztítóberendezések működése és üzemeltetésének
üzembiztonsági szabályai
B típus Gáztüzelő berendezések és gázvezetékek üzemeltetésének szabályai
B típus Kezelési útmutatók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
50

Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmára vonatkozó:
- technológiai utasítások,
- karbantartási utasítások,
- műveleti utasítások,
- környezetvédelmi előírások megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/7.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőbevonatkészítő kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az üzem elektromos berendezéseinek állapotát
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelent közvetlen vezetőjének
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Vezeti a munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumokat (építési napló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázolás
C típus Szabványok
B típus Állványozás
B típus Érintésvédelmi alapismeretek
E típus Hőkezelési jellemzők
B típus A technológiáknál használatos fémek mechanikai tulajdonságai
B típus Fémkohászati alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógép használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Törvények, rendeletek/szabványok
Villamossági alapismeretek.
Kiegészítő általános ismeretek.
Építési segédszerkezetek ismerete, általános előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/7.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőbevonatkészítő kiegészítő gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az üzem elektromos berendezéseinek állapotát
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelent közvetlen vezetőjének
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Vezeti a munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumokat (építési napló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázolás
C típus Szabványok
B típus Állványozás
B típus Érintésvédelmi alapismeretek
E típus Hőkezelési jellemzők
B típus A technológiáknál használatos fémek mechanikai tulajdonságai
B típus Fémkohászati alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési segédszerkezetek kialakítása.
Emelő, szállító, rakodóeszközök kezelése.
Egyéni és kollektív védőeszközök használata.
Felmérések, teljesítmény elszámolások.
Számítógépes adatbázisok alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

123/8.0/0286-06

Műszaki
dokumentációk

azonosítója

sza
sza

123/8.1/0286-06
123/8.2/0286-06

5
0

0
30

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet a vegyszerek beérkezéséről és felhasználásáról
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
(műhely-, rész-összeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és a pneumatikus,
villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.)
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Vezeti a munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumokat (építési napló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Dokumentációk olvasása, értelmezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Műszaki dokumentációk felhasználása, összeállítása.
Az MSZ, EN, ISO szabványok szakterületére vonatkozó előírások megismerése.
Műveleti utasítások (technológiák) művelettervek alkalmazása.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése
Ellenőrzési tervek összeállítása.
Kézikönyvek, táblázatok, szabványok kezelése.
Lakk és festék műszaki katalógusok alkalmazása.
Munka- és tűzvédelmi utasítások betartása
Számítástechnikai alapismeretek, felhasználói adatrögzítés elsajátítása.
Helyi vagy nemzetközi adatbázisok használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk kezelése, kitöltése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet a vegyszerek beérkezéséről és felhasználásáról
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
(műhely-, rész-összeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és a pneumatikus,
villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.)
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Vezeti a munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumokat (építési napló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Dokumentációk olvasása, értelmezése, kitöltése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előírt dokumentumok (munkanapló, építési napló, üzemi naplók stb.) vezetése, kitöltése,
alkalmazása.
A munkavégzés dokumentálása, a munka átadása.
Műbizonylatok kitöltése.
Kísérő dokumentumok alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

123/9.0/0286-06

Technológiai
folyamatok

azonosítója

sza
sza

123/9.1/0286-06
123/9.2/0286-06

14
0

0
53

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.1/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Törekszik a felhasznált vegyszerek minimalizálására
Az egyes műveletek után ellenőrzi az adott technológiai részművelet sikerességét
Megállapítja a javíthatóságot
Megállapítja a selejtezés szükségességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Hőkezelési jellemzők
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Minőségellenőrzési folyamatok
B típus Kezelési útmutatók
B típus Gyártási előírások
B típus Felhasználástechnikai, kezelési útmutatók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Környezetvédelem iránt elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes technológiai folyamatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.2/0286-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Előírás szerint korrózió elleni bevonatot készít a megfelelően előkészített fémszerkezeten
Törekszik a felhasznált vegyszerek minimalizálására
Az egyes műveletek után ellenőrzi az adott technológiai részművelet sikerességét
Eltérés esetén korrigál
Megállapítja a javíthatóságot
Megállapítja a selejtezés szükségességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Hőkezelési jellemzők
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Minőségellenőrzési folyamatok
B típus Kezelési útmutatók
B típus Gyártási előírások
B típus Felhasználástechnikai, kezelési útmutatók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Környezetvédelem iránt elkötelezettség
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
53 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes technológiai folyamatok betartása, alkalmazása, elsajátítása
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11. TANANYAGEGYSÉG

123/1.0/0287-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/1.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
A technológiai jellemzők szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
Mintát vesz
A laboreredmények és szemrevételezés alapján elvégzi a szükséges vegyi karbantartásokat,
vegyszerpótlásokat és cseréket
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabványok
C típus Általános minőségbiztosítás
C típus Minőségellenőrzési folyamatok
C típus Tűzihorganyozhatóság termékkonstrukciós irányelvei
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Minőségügyi dokumentációk tanulmányozása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségirányítási rendszerek felépítése.
Minőségirányítási alapfogalmak.
Minőségellenőrzési folyamatok.
Szabályozó dokumentumok.
Dokumentumminták.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése.
Ellenőrzési tervek összeállítása.
– Alapanyagok ellenőrzése.
– Bevonatkészítés közbeni ellenőrzések.
– Minősítő és átvételi ellenőrzések, mérések.
Vizsgálati és mintavételi eljárások. Alapszintű statisztikai fogalmak. MSZ EN ISO 1461
szabvány idevágó részének ismerete.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

123/2.0/0287-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza
sza

123/2.1/0287-06
123/2.2/0287-06
123/2.3/0287-06

0
18
18

18
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag- és energiafelhasználás tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri az alapanyagok összetételét
Megtervezi az optimális kapacitás-kihasználást
Törekszik a felhasznált vegyszer és energia mennyiségének optimalizálására
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Megismeri az adott munkadarab funkciós feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagjelölések
C típus Korróziós tulajdonságok
E típus Hőkezelési jellemzők
C típus Korrózió ellen védő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
B típus Fémkohászati alapismeretek
D típus Kémiai és elektrokémiai folyamatok
D típus Elektromos tulajdonságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Leírás készítése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag-, és energiamérlegek készítésének elvi alapjai. Kapacitáskihasználtság tervezése
felületkezelő üzemekben.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzihorganyzás alapanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri az alapanyagok összetételét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
B típus Tűzihorgany bevonatok fajtái
B típus A technológiáknál használatos fémek mechanikai tulajdonságai
C típus Kimerült technológiai anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzásnál felhasznált legfontosabb alap-, és segédanyagok típusai,
tulajdonságaik.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.3/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológia megtervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
Felméri a rendelkezésre álló szerszámok készletét
Megtervezi az optimális kapacitás-kihasználást
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
A technológiai előírásoknak megfelelően elvégzi a felület- előkészítést, kezelést, szárítást
és tűzihorganyzást, illetve a kikészítést
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzihorganyzó technológiák, szerszámok
B típus Előkezelő eljárások
C típus Utókezelő eljárások
B típus Veszélyes anyagok kezelése
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Kimerült technológiai anyagok kezelése
B típus Korrózió elleni védelem általános ismérvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek). Modern tűzihorganyzó
üzemek felépítése.
Korszerű tűzihorganyzó üzemek logisztikai
rendszere.
Tűzihorganyzó üzemek szerszámozása. Technológiai követelmények a tűzihorganyzásra
kerülő termékek kialakításával kapcsolatban (konstrukciós követelmények).
Korszerű tűzihorganyzó üzemek környezetvédelmi berendezései.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a rendelkezésre álló szerszámok készletét
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Karbantartja a kiegészítő berendezéseket (sűrített levegő, ioncserélő berendezés,
keringetőszivattyú, elszívók, légmosók, légbefúvók,szennyvízkezelők, fűtő-hűtő
rendszerek, porszűrők, regenerálók, prések)
Karbantartja a tűzihorganyzói fémolvadékot és kezeli a salakokat (salakleszedés,
keményhorganyszedés, ötvözés, fém beolvasztás, fémvisszanyerés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzihorganyzó kád kezelése, karbantartása
B típus Regeneráló és vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
B típus Folyamatos működésű anyagmozgatógépek
B típus Szakaszos működésű anyagmozgatógépek
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus Elszívó-, szűrő-, és semlegesítő és berendezések működése és üzemeltetésük
üzembiztonsági szabályai
B típus Tűzihorganyzó berendezések és szerszámok
B típus Gáztüzelő berendezések és gázvezeték üzemeltetésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
5. szint Egyszerű emelőgépek
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek). Korszerű tűzihorganyzó
üzemek környezetvédelmi berendezései. Tűzihorganyzó üzemek karbantartási tervei,
ciklusai.
Modern tűzihorganyzó üzemek felépítése.
Korszerű tűzihorganyzó üzemek logisztikai rendszere.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkezelő kádak karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az elszívó-, szűrő-, és semlegesítő berendezések működését
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános minőségbiztosítás
B típus Tűzihorganyzó kád kezelése, karbantartása
B típus Regeneráló és vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
B típus Karbantartás
B típus Napi, műszakonkénti karbantartás
B típus Karbantartási dokumentációk
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus A géphiba bizonylatolása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Egyszerű emelőgépek
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek). Korszerű tűzihorganyzó
üzemek környezetvédelmi berendezései. Tűzihorganyzó üzemek karbantartási tervei,
ciklusai.
Modern tűzihorganyzó üzemek felépítése.
Korszerű tűzihorganyzó üzemek logisztikai rendszere.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.3/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzihorganyzó kád és egyéb berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a tűzihorganyzói fémolvadékot és kezeli a salakokat (salakleszedés,
keményhorganyszedés, ötvözés, fém beolvasztás, fémvisszanyerés)
Karbantartja a kiegészítő berendezéseket (sűrített levegő, ioncserélő berendezés,
keringetőszivattyú, elszívók, légmosók, légbefúvók,szennyvízkezelők, fűtő-hűtő
rendszerek, porszűrők, regenerálók, prések)
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Regeneráló és vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
B típus Tűzihorganyzó kád kezelése, karbantartása
B típus Napi, műszakonkénti karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek). Korszerű tűzihorganyzó
üzemek környezetvédelmi berendezései. Tűzihorganyzó üzemek karbantartási tervei,
ciklusai.
Modern tűzihorganyzó üzemek felépítése.
Korszerű tűzihorganyzó üzemek logisztikai rendszere.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Törekszik a felhasznált vegyszer és energia mennyiségének optimalizálására
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
Mintát vesz
A laboreredmények és szemrevételezés alapján elvégzi a szükséges vegyi karbantartásokat,
vegyszerpótlásokat és cseréket
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépészeti mértékegységek
C típus Méréstechnika
C típus Mintavételi szabályok
B típus Gyártási előírások
C típus Ábrázolás
C típus Felületi bevonatok jelölése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Rajzolvasás
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes munkafolyamatok minőségét befolyásoló mérő és ellenőrző műszerek ismerete,
alkalmazása és kezelése.
A kész bevonat minőségi átvétele során alkalmazott mérési módszerek.
Minősítő és átvételi ellenőrzések és mérések.
A mérőeszközök pontosságát befolyásoló tényezők.
Kalibrálás fogalma és jelentősége.
Mintavételezési módszerek és szabályok.
Fémek anyagi minőségének megállapítására vonatkozó legfontosabb eljárások.
Vegyi üzemekre vonatkozó munkavédelmi szabályok.
Egyszerű laboratóriumi elemzések módszerei oldatok sűrűségének, vas-tartalmának, pHértékének, hőmérsékletének meghatározása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
Mintát vesz
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mintavételi szabályok
C típus Ábrázolás
C típus Méréstechnika
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Rajzolvasás
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Technológiai minták elemzése 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyi üzemekre vonatkozó munkavédelmi szabályok. Mintavételezési módszerek és
szabályok.
A kész bevonat minőségi átvétele során alkalmazott mérési módszerek.
Minősítő és átvételi ellenőrzések és mérések.
A mérőeszközök pontosságát befolyásoló tényezők.
Egyszerű laboratóriumi elemzések módszerei oldatok sűrűségének, vas-tartalmának, pHértékének, hőmérsékletének meghatározása.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai előírásoknak megfelelően elvégzi a felület- előkészítést, kezelést, szárítást
és tűzihorganyzást, illetve a kikészítést
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
Törekszik a felhasznált vegyszer és energia mennyiségének optimalizálására
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
A laboreredmények és szemrevételezés alapján elvégzi a szükséges vegyi karbantartásokat,
vegyszerpótlásokat és cseréket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Kémiai és elektrokémiai folyamatok
B típus Előkezelő eljárások
C típus Utókezelő eljárások
B típus Biztonsági adatlapok
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Kimerült technológiai anyagok kezelése
B típus Veszélyes anyagok kezelése
B típus Alapvető kémiai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 85%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek).
Korszerű tűzihorganyzó üzemek környezetvédelmi berendezései.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelések gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
A laboreredmények és szemrevételezés alapján elvégzi a szükséges vegyi karbantartásokat,
vegyszerpótlásokat és cseréket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztonsági adatlapok
C típus Kimerült technológiai anyagok kezelése
B típus Veszélyes anyagok kezelése
B típus Alapvető kémiai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Műveletek gyakorlása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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Technológiai próbák végzése 20%
Technológiai minták elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
37 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek).
Korszerű tűzihorganyzó üzemek környezetvédelmi berendezései.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a rendelkezésre álló szerszámok készletét
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
Használja az egyéni munkavédelmi eszközöket
Ellenőrzi az elszívó-, szűrő-, és semlegesítő berendezések működését
Környezetszennyezés, fémolvadék kifröccsenés, kádlyukadás esetén kárelhárítást végez,
jelentést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások, havária tervek
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Fémkohászat (folyékony fém kezelése) üzembiztonsági szabályai
A típus Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
B típus Kézigépek biztonsága
B típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, tűz, érintésvédelem célja, fő területei,
alapfogalmai.
A munkavédelmi oktatás fontossága, szakmája munkavédelmi előírásainak betartása.
A munkahely rendje, munkavégzéshez szükséges terület (közlekedési utak, anyagtárolás,
kézi raktár, szociális helyiségek) biztonságos kialakítása.
Kollektív és egyéni védőeszközök rendeltetésszerű alkalmazása.
Szakmájának munkabaleseti veszélyforrásai, a foglalkozási ártalmak kialakulásának
lehetőségei, a megelőzés, védekezés módjainak megismerése.
Alapvető elsősegély-nyújtási és jelentési kötelezettségek, feladatok elsajátítása.
Munkabaleset, foglalkozási ártalom vizsgálatának célja, főbb szempontjainak megismerése.
Munkahelyére vonatkozó tűzvédelmi előírások, tűz esetén a teendők, a kézi tűzoltó
készülékek használata.
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok tulajdonságai, használati és tárolási előírások betartása.
Nyílt láng használatára, dohányzásra vonatkozó előírások betartása, helyiségek tűzvédelmi
besorolásának megismerése.
Áramütés okozta balesetnél, elsősegélynyújtás, a munkabaleset megelőzése.
Érintésvédelmi előírások betartása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetszennyezés, fémolvadék kifröccsenés, kádlyukadás esetén kárelhárítást végez,
jelentést készít
Ellenőrzi az elszívó-, szűrő-, és semlegesítő berendezések működését
A technológiai előírásoknak megfelelően elvégzi a felület- előkészítést, kezelést, szárítást
és tűzihorganyzást, illetve a kikészítést
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Törekszik a felhasznált vegyszer és energia mennyiségének optimalizálására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kimerült technológiai anyagok kezelése
B típus Veszélyes anyagok kezelése
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
B típus Elszívó-, szűrő-, és semlegesítő és berendezések működése és üzemeltetésük
üzembiztonsági szabályai
B típus Biztonsági adatlapok
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Környezetvédelem iránt elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem célja, fő területei,
alapfogalmai.
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Munkavégzés során keletkező veszélyes hulladék kezelése, tárolása, az idevonatkozó
előírások betartása.
Korszerű tűzihorganyzó üzemek környezetvédelmi berendezései.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.3/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai egységek ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Ellenőrzi az elszívó-, szűrő-, és semlegesítő berendezések működését
Környezetszennyezés, fémolvadék kifröccsenés, kádlyukadás esetén kárelhárítást végez,
jelentést készít
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vonatkozó jogszabályok
B típus Érintésvédelmi alapismeretek
B típus Nyomástartó edények áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
B típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus Gáztüzelő berendezések és gázvezeték üzemeltetésének szabályai
C típus Alapvető villamos biztonságtechnika
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
5. szint Egyszerű emelőgépek
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek). Korszerű tűzihorganyzó
üzemek környezetvédelmi berendezései.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.4/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőeszközök, berendezések alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni munkavédelmi eszközöket
Ellenőrzi az elszívó-, szűrő-, és semlegesítő berendezések működését
Karbantartja a kiegészítő berendezéseket (sűrített levegő, ioncserélő berendezés,
keringetőszivattyú, elszívók, légmosók, légbefúvók,szennyvízkezelők, fűtő-hűtő
rendszerek, porszűrők, regenerálók, prések)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzihorganyzó technológiák, szerszámok
B típus Napi, műszakonkénti karbantartás
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Kollektív védőeszközök használata
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
B típus Fémkohászat (folyékony fém kezelése) üzembiztonsági szabályai
B típus Az anyag, a félkész- és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Egyszerű emelőgépek
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéni és csoportos védőeszközök, védőberendezések használata tűzhorganyzó
üzemekben. A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek).
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/7.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Megismeri az alapanyagok összetételét
Mintát vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Korróziós tulajdonságok
B típus Fémkohászati alapismeretek
E típus Hőkezelési jellemzők
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Elszívó-, szűrő-, és semlegesítő és berendezések működése és üzemeltetésük
üzembiztonsági szabályai
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános fémtani ismeretek, anyagvizsgálati módszerek. Mintavételezés eljárásai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/7.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai paraméterek beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vesz
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Elszívó-, szűrő-, és semlegesítő és berendezések működése és üzemeltetésük
üzembiztonsági szabályai
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 50%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavételezés eljárásai.
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek).
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki, termelési dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri az adott munkadarab funkciós feladatait
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai és fizikai paramétereket (pH, töménység,
adalékanyagok mennyisége, szennyezettség, folyadéknívó, fémolvadék hőmérséklet, kémiai
összetétel)
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Környezetszennyezés, fémolvadék kifröccsenés, kádlyukadás esetén kárelhárítást végez,
jelentést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási dokumentációk
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki dokumentációk felhasználása, összeállítása.
Az MSZ, EN, ISO szabványok szakterületére vonatkozó előírások megismerése.
Műveleti utasítások (technológiák) művelettervek alkalmazása.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése.
Ellenőrzési tervek összeállítása.
Kézikönyvek, műszaki táblázatok, szabványok kezelése.
Munka- és tűzvédelmi utasítások betartása.
Számítástechnikai alapismeretek, felhasználói adatrögzítés elsajátítása.
Helyi vagy nemzetközi adatbázisok használata.
Internetes adatbeszerzés lehetőségei.
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek). Tűzihorganyzó üzemekben
használatos jelentések és dokumentációk formái.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk kezelése, kitöltése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
B típus Kezelési felhasználástechnikai útmutatók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek).
Tűzihorganyzó üzemekben használatos jelentések és dokumentációk formái.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.1/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzihorganyzás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
A technológiai előírásoknak megfelelően elvégzi a felület- előkészítést, kezelést, szárítást
és tűzihorganyzást, illetve a kikészítést
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Karbantartja a tűzihorganyzói fémolvadékot és kezeli a salakokat (salakleszedés,
keményhorganyszedés, ötvözés, fém beolvasztás, fémvisszanyerés)
A laboreredmények és szemrevételezés alapján elvégzi a szükséges vegyi karbantartásokat,
vegyszerpótlásokat és cseréket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzihorganyozhatóság termékkonstrukciós irányelvei
B típus Tűzihorganyzó technológiák, szerszámok
B típus Regeneráló és vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
B típus Tűzihorganyzó berendezések és szerszámok
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
B típus Tűzihorganyzó kád kezelése, karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Gyártási dokumentáció értelmezése
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Egyszerű emelőgépek
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek). Korszerű tűzihorganyzó
üzemek felépítése, logisztikai rendszerei. Modern tűzihorganyzó létesítmények kiszolgáló
berendezései.
Tűzihorganyzó üzemek egyéni és csoportos védőeszközei, berendezései.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.2/0287-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzihorganyzási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az ellenőrzéseket (bemeneti, gyártásközi, vég)
Kiválasztja a megfelelő tűzihorganyzó szerszámokat
Használja az egyéni munkavédelmi eszközöket
A technológiai előírásoknak megfelelően elvégzi a felület- előkészítést, kezelést, szárítást
és tűzihorganyzást, illetve a kikészítést
Vezeti a technológiákhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (műszaknapló, munkalap)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzihorganyozhatóság termékkonstrukciós irányelvei
B típus Tűzihorganyzó berendezések és szerszámok
B típus Tűzihorganyzó kád kezelése, karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Egyszerű emelőgépek
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzihorganyzás technológiája (általános és sajátos ismeretek).
Korszerű tűzihorganyzó üzemek felépítése, logisztikai rendszerei.
Modern tűzihorganyzó létesítmények kiszolgáló berendezései.
Tűzihorganyzó üzemek egyéni és csoportos védőeszközei, berendezései.
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20. TANANYAGEGYSÉG

123/1.0/0288-06

Minőségbiztosítás,
minőség-ellenőrzés

azonosítója

sza

123/1.1/0288-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/1.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A laboreredmények alapján elvégzi a szükséges beavatkozásokat (technológiában, vízszennyvíz-kezelésben)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségellenőrzési folyamatok
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus Méréstechnika
C típus Általános minőségbiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Minőségügyi dokumentációk tanulmányozása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Minőségirányítási rendszerek felépítése.
Minőségirányítási alapfogalmak.
Minőségellenőrzési folyamatok.
Szabályozó dokumentumok
Dokumentumminták.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése.
Ellenőrzési tervek összeállítása.
- Alapanyagok ellenőrzése.
- Bevonatkészítés közbeni ellenőrzések.
- Minősítő és átvételi ellenőrzések, mérések
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21. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a legoptimálisabb vízfelhasználást
Biztosítja a szennyvíz-kezeléshez szükséges oldatokat
Eltávolítja a korábbi bevonatokat, selejtjavítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagjelölések
C típus Korróziós tulajdonságok
C típus Galvanizálásban használatos kémiai anyagok, folyamatok és számítások
C típus Korrózóvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
B típus Korrózió elleni védelem alapismerete
B típus Kezelési útmutatók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Rajzkészségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Gépek, eszközök rajzának feldolgozása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Korróziós alapfogalmak.
Korrózióvédelem alapjai.
Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk.
Korróziós tulajdonságok.
Korróziós folyamatok.
A korrózió megjelenési formái.
Korróziós és elektrokémiai alapismeretek elsajátítása
Fémes szerkezeti anyagok korróziója megismerése.
A környezet hatásainak megismerése a korróziós folyamatokban.
Atmoszférikus korrózió, vízben és talajban lejátszódó korróziós folyamatok megismerése
A korrózió néhány különleges fajtája (lyuk-, rés-, kontakt-, és feszültség-korrózió)
felismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a legoptimálisabb vízfelhasználást
Biztosítja a szennyvíz-kezeléshez szükséges oldatokat
Felméri a galvanizálandó felületet
Elvégzi előírás szerint a galvanizálási műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
B típus Galvánbevonatok fajtái
C típus Megmunkálás, anyagleválasztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 50%
Környezetvédelmi előírások alkalmazása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A védelem tervezésének korróziós szempontjainak megismerése.
Általános meggondolások elsajátítása.
Szerkezeti anyag kiválasztása.
Korróziós inhibitorok alkalmazása.
Fémbevonatok (nikkel-, króm-, ólom-, cink-, ón-, és ötvözetbevonatok) megismerése
Szervetlen bevonatok (zománc-, foszfát-, oxid-, és kromát- bevonatok) megismerése
Szerves bevonatok (festék-, műanyag-bevonatok).
Katódos védelem megismerése
Átmeneti védelem megismerése.
Bevonatrendszerek kiválasztása különböző igénybevételekhez
A munkaműveletek során alkalmazandó alapanyagok, segédanyagok kiválasztása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.3/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a legoptimálisabb vízfelhasználást
Biztosítja a szennyvíz-kezeléshez szükséges oldatokat
Felméri a galvanizálandó felületet
Elvégzi előírás szerint a galvanizálási műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
B típus Galvánbevonatok fajtái
C típus Megmunkálás, anyagleválasztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gyártási dokumentációk értelmezése 20%
Bevonatok készítése 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
55 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevonatrendszerek kialakítása.
Anyagok előkészítése felhasználáshoz.
Bevonat felviteli eljárások kiválasztása, alkalmazási módszerek megismerése.
Szervetlen bevonatok készítése
Műanyag bevonatok, szigetelő és védőfóliák kialakítása.
Műanyag-, fa- és betonfelületek festése.
Javítómunkák elvégzése.
Átmeneti védelem alkalmazása.
Munkaműveletek során alkalmazandó alapanyagok, segédanyagok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámozást választ
Galvanizáló szerszámot tervez, egyszerűbb szerszámot készít
Vegyi felületelőkészítést végez (maratás, pácolás, oldószeres vagy lúgos zsírtalanítás)
Szerszámozást és esetleges maszkolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidraulikus rajzjelek
B típus Pneumatikus rajzjelek
D típus Gépészeti mértékegységek
B típus Galvanizáló berendezések, szerszámok
B típus Általános gépszerelési szabályok
B típus Mechanikus elemek szerelési szabályai
B típus Vezérlések szerelési szabályai
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bevonatrendszerek kialakítása során szükséges eszközök, berendezések alkalmazása,
kezelése, karbantartása, tárolása.
A használt gépek, berendezések és szerkezeti egységek folyamatos és időszakos
karbantartási feladatai
Az időszakos karbantartás keretében a beállítások ellenőrzése, a hibás alkatrészek,
szerkezeti elemek utómunkálással való javítása, vagy cseréje.
A hibákról és az elvégzett javításokról feljegyzések, illetve jegyzőkönyvek elkészítése
A berendezések állapot, épség és működőképesség ellenőrzése.
Az üzemállapotot folyamatos ellenőrzése és felügyelete.
Kezelési útmutatók, gépkönyvek ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek és berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartási tervnek megfelelően közreműködik a galvanizáló berendezés mechanikai
karbantartásában
Karbantartási tervnek megfelelően elvégzi az elektromos karbantartásokat
Karbantartja a galvanizáló szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, felhasználástechnikai szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Gépbeállítás
B típus Galvanizáló berendezések kezelése, karbantartása
B típus Vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
B típus Karbantartás
B típus Napi, műszakonkénti karbantartás
B típus Általános gépszerelési szabályok
B típus Mechanikus elemek szerelési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 40%
Hibaelemzés, okok feltárása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A bevonatrendszerek kialakítása során szükséges eszközök, berendezések alkalmazása,
kezelése, karbantartása, tárolása.
A használt gépek, berendezések és szerkezeti egységek folyamatos és időszakos
karbantartási feladatai
Az időszakos karbantartás keretében a beállítások ellenőrzése, a hibás alkatrészek,
szerkezeti elemek utómunkálással való javítása, vagy cseréje
A hibákról és az elvégzett javításokról feljegyzések, illetve jegyzőkönyvek elkészítése.
A berendezések állapot, épség és működőképesség ellenőrzése.
Az üzemállapotot folyamatos ellenőrzése és felügyelete.
Kezelési útmutatók, gépkönyvek ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.3/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartási tervnek megfelelően közreműködik a galvanizáló berendezés mechanikai
karbantartásában
Karbantartási tervnek megfelelően elvégzi az elektromos karbantartásokat
Karbantartja a galvanizáló szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépbeállítás
B típus Galvanizáló berendezések kezelése, karbantartása
B típus Vízkezelő berendezések kezelése, karbantartása
B típus Általános gépszerelési szabályok
B típus Mechanikus elemek szerelési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gépek, berendezések szerelése 35%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 35%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemzavar esetén a berendezés szakszerű leállítása és az üzemzavar okának
megvizsgálása.
A hibák megállapítása és behatárolása
Az üzemeltetés, üzembiztonság ellenőrzése (a kenés, a hűtés elvégzése, az energiaellátás
biztosítása, a hulladék anyagok eltávolítása stb.).
Különböző eljárások és berendezések ismerete és használata
A szükséges berendezések működése, kezelése, tisztítása, karbantartása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG

123/4.0/0288-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi az elektromos paramétereket( feszültség és
áramviszonyok)
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai paramétereket (pH, töménység, adalékanyagok
mennyisége, felületi feszültség)
Ellenőrzi az anódokat, anódsíneket, elektromos érintkezőket
Ellenőrzi az elektrolitok keringetését, szűrőket, szivattyúkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Méréstechnika
C típus Rétegvastagság fogalma, mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Mérőműszerek működési rajzának elemzése 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes munkafolyamatok minőségét befolyásoló mérő és ellenőrző műszerek ismerete,
alkalmazása és kezelése.
Az alapanyagok ellenőrzése.
A kész bevonatrendszer minőségi átvétele során alkalmazott mérési módszerek.
Minősítő és átvételi ellenőrzések és mérések.
A mérőeszközök pontosságát befolyásoló tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A laboreredmények alapján elvégzi a szükséges beavatkozásokat (technológiában, vízszennyvíz-kezelésben)
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi az elektromos paramétereket( feszültség és
áramviszonyok)
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai paramétereket (pH, töménység, adalékanyagok
mennyisége, felületi feszültség)
Ellenőrzi az anódokat, anódsíneket, elektromos érintkezőket
Ellenőrzi az elektrolitok keringetését, szűrőket, szivattyúkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Méréstechnika
C típus Rétegvastagság fogalma, mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Technológiai próbák végzése 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 35%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnikai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőeszközök alkalmazása, kezelése.
Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása és pontosság ellenőrzése
A festékfelvitel külső körülményeinek meghatározása, ellenőrzése
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Időjárási körülmények meghatározása: hőmérséklet, harmatpont, relatív
nedvességtartalom, légmozgás.
A festékfelvitelhez előírt külső körülmények ellenőrzése és biztosítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

123/5.0/0288-06

Elő- és utókezelések

azonosítója

szk
szk

123/5.1/0288-06
123/5.2/0288-06

8
0

0
56

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a szennyvízszűrőt vagy ülepítőt
Biztosítja a szennyvíz-kezeléshez szükséges oldatokat
Vegyi felületelőkészítést végez (maratás, pácolás, oldószeres vagy lúgos zsírtalanítás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízelőkészítés és szennyvízkezelés
B típus Előkezelő eljárások
C típus Utókezelő eljárások
D típus Hőkezelés
B típus Előkészítési tudnivalók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Szakmai számítási feladatok 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elő- és utókezelés műveletének ismertetése.
Felület előkezelési módszerek ismertetése.
A felület előkezelés céljainak és módszereinek megismerése.
Foszfátozás anyagainak kiválasztása, a kivitelezés lehetőségeinek megismerése
Hagyományos és új típusú rozsda-átalakítók alkalmazása.
Gyártóművi és műhelyalapozók ismerete és használata.
Felület előkészítési technológiák ismertetése.
Felület előkészítési és előkezelési módszerek kiválasztása, alkalmazása
Mechanikai felület előkészítése.
Kémiai és elektrokémiai oxidmentesítés elkészítése.
Zsírtalanítás megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a szennyvízkezelőt és a vízelőkészítőt (ioncserélőt)
Szennyvizet kezel
Vegyi felületelőkészítést végez (maratás, pácolás, oldószeres vagy lúgos zsírtalanítás)
Eltávolítja a korábbi bevonatokat, selejtjavítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízelőkészítés és szennyvízkezelés
B típus Előkezelő eljárások
C típus Utókezelő eljárások
D típus Hőkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felület-előkészítési és előkezelési módszerek kiválasztása, alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

123/6.0/0288-06

Munka-, tűz- és
környezetvédelem

azonosítója

sza
sza
sza
sza

123/6.1/0288-06
123/6.2/0288-06
123/6.3/0288-06
123/6.4/0288-06

4
4
4
4

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni, alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
Elsősegélyt nyújt mérgezés, égési sérülés, áramütés és egyéb baleset esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kézigépek biztonsága
B típus Emelő és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B típus Általános munkabiztonság
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Kollektív védőeszközök használata
B típus Érintésvédelmi alapismeretek
C típus A szállítás, rakodás biztonsága
B típus Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, tűz, érintésvédelem célja, fő területei, alapfogalmai.
A munkavédelmi oktatás fontossága, szakmája munkavédelmi előírásainak betartása
A munkahely rendje, munkavégzéshez szükséges terület (közlekedési utak, anyagtárolás,
kézi raktár, szociális helyiségek) biztonságos kialakítása.
Kollektív és egyéni védőeszközök rendeltetésszerű alkalmazása
Szakmájának munkabaleseti veszélyforrásai, a foglalkozási ártalmak kialakulásának
lehetőségei, a megelőzés, védekezés módjainak megismerése.
Alapvető elsősegély-nyújtási és jelentési kötelezettségek, feladatok elsajátítása
Munkabaleset, foglalkozási ártalom vizsgálatának célja, főbb szempontjainak megismerése.
Munkahelyére vonatkozó tűzvédelmi előírások, tűz esetén a teendők, a kézi tűzoltó
készülékek használata.
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok tulajdonságai, használati és tárolási előírások betartása.
Nyílt láng használatára, dohányzásra vonatkozó előírások betartása, helyiségek tűzvédelmi
besorolásának megismerése.
Áramütés okozta balesetnél, elsősegélynyújtás, a munkabaleset megelőzése.
Érintésvédelmi előírások betartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a szennyvízszűrőt vagy ülepítőt
Kezeli a szennyvízkezelőt és a vízelőkészítőt (ioncserélőt)
Szennyvizet kezel
Környezetszennyezés esetén kárelhárítást végez
Felügyeli a légtechnika működését (légmosó)
Gondoskodik a keletkezett veszélyes hulladékok és göngyölegek átmeneti tárolásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
B típus Biztonsági adatlapok
B típus Veszélyes anyagok és készítmények kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapocsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5. szint A környezetvédelem iránti elkötelezettség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem célja, fő területei, alapfogalmai
Munkavégzés során keletkező veszélyes hulladék kezelése, tárolása, az idevonatkozó
előírások betartása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.3/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek általános biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az üzem elektromos berendezéseinek állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B típus Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
B típus Mechanikus elemek szerelési szabályai
B típus Vezérlések szerelési szabályai
B típus Szerelés utáni üzembeállítás szabályai
B típus Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
B típus Gépek védőberendezésének használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapocsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Speciális biztonságtechnikai előírások.
A munkavégzés veszélyforrásai, a megelőzés és védekezés módjai.
Egyéni és kollektív védőeszközök használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.4/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatkészítés munkavédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni, alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
B típus A galvanizáló üzem havária-terve
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapocsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmára vonatkozó:
- technológiai utasítások,
- karbantartási utasítások,
- műveleti utasítások,
- környezetvédelmi előírások megismerése
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26. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/7.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Galvanizáló egyéb ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartási tervnek megfelelően elvégzi az elektromos karbantartásokat
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai paramétereket (pH, töménység, adalékanyagok
mennyisége, felületi feszültség)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Törvények, rendeletek/szabványok
Villamossági alapismeretek.
Kiegészítő általános ismeretek.
Építési segédszerkezetek ismerete, általános előírások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/7.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Galvanizáló kiegészítő gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartási tervnek megfelelően elvégzi az elektromos karbantartásokat
Beállítja és folyamatosan ellenőrzi a kémiai paramétereket (pH, töménység, adalékanyagok
mennyisége, felületi feszültség)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési segédszerkezetek kialakítása.
Emelő, szállító, rakodóeszközök kezelése.
Egyéni és kollektív védőeszközök használata.
Felmérések, teljesítmény elszámolások.
Számítógépes adatbázisok alkalmazása
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27. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet a berendezések (galvanizáló, vízelőkészítő, szennyvízkezelő stb.)
üzemidejéről
Nyilvántartást vezet a galvanizáláshoz szükséges speciális vegyszerek beérkezéséről és
felhasználásáról, gondoskodik szakszerű tárolásukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási dokumentációk
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
3. szint Rajzkészségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Dokumentációk olvasása, értelmezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki dokumentációk felhasználása, összeállítása.
Az MSZ, EN, ISO szabványok szakterületére vonatkozó előírások megismerése.
Műveleti utasítások (technológiák) művelettervek alkalmazása.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése
Ellenőrzési tervek összeállítása.
Kézikönyvek, táblázatok, szabványok kezelése.
Lakk és festék műszaki katalógusok alkalmazása.
Munka- és tűzvédelmi utasítások betartása
Számítástechnikai alapismeretek, felhasználói adatrögzítés elsajátítása.
Helyi vagy nemzetközi adatbázisok használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk kezelése, kitöltése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet a berendezések (galvanizáló, vízelőkészítő, szennyvízkezelő stb.)
üzemidejéről
Nyilvántartást vezet a galvanizáláshoz szükséges speciális vegyszerek beérkezéséről és
felhasználásáról, gondoskodik szakszerű tárolásukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási dokumentációk
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Dokumentációk olvasása, értelmezése, kitöltése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előírt dokumentumok (munkanapló, építési napló, üzemi naplók stb.) vezetése, kitöltése,
alkalmazása.
A munkavégzés dokumentálása, a munka átadása.
Műbizonylatok kitöltése.
Kísérő dokumentumok alkalmazása
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28. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.1/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámozást választ
Galvanizáló szerszámot tervez, egyszerűbb szerszámot készít
Meghatározza a legoptimálisabb vízfelhasználást
A laboreredmények alapján elvégzi a szükséges beavatkozásokat (technológiában, vízszennyvíz-kezelésben)
Szerszámozást és esetleges maszkolást végez
Folyamatosan figyeli a technológiai berendezések állapotát
Felügyeli a légtechnika működését (légmosó)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Galvanizálásban használatos kémiai anyagok, folyamatok és számítások
D típus Elektrokémiai folyamatok és számítások
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
C típus Vízelőkészítés és szennyvízkezelés
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes technológiai folyamatok elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.2/0288-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámozást választ
Galvanizáló szerszámot tervez, egyszerűbb szerszámot készít
A laboreredmények alapján elvégzi a szükséges beavatkozásokat (technológiában, vízszennyvíz-kezelésben)
Biztosítja a szennyvíz-kezeléshez szükséges oldatokat
Szennyvizet kezel
Felméri a galvanizálandó felületet
Szerszámozást és esetleges maszkolást végez
Elvégzi előírás szerint a galvanizálási műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Galvanizálásban használatos kémiai anyagok, folyamatok és számítások
D típus Elektrokémiai folyamatok és számítások
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
C típus Vízelőkészítés és szennyvízkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes technológiai folyamatok betartása, alkalmazása
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29. TANANYAGEGYSÉG

123/1.0/0289-06

Minőségbiztosítás,
minőség-ellenőrzés

azonosítója

szk

123/1.1/0289-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/1.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános minőségbiztosítás
C típus Minőségellenőrzési folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Minőségügyi dokumentációk tanulmányozása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségirányítási rendszerek felépítése.
Minőségirányítási alapfogalmak.
Minőségellenőrzési folyamatok.
Szabályozó dokumentumok
Dokumentum minták.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése.
Ellenőrzési tervek összeállítása.
Alapanyagok ellenőrzése.
Bevonatkészítés közbeni ellenőrzések.
Minősítő és átvételi ellenőrzések, mérések
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30. TANANYAGEGYSÉG

123/2.0/0289-06

Anyagismeret

azonosítója

szk
szk
szk

123/2.1/0289-06
123/2.2/0289-06
123/2.3/0289-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános anyagismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
C típus Anyagjelölések
C típus Korróziós tulajdonságok
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
B típus Korrózió elleni védelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Gépek, eszközök rajzának feldolgozása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korróziós alapfogalmak.
Korrózióvédelem alapjai.
Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk.
Korróziós tulajdonságok.
Korróziós folyamatok.
A korrózió megjelenési formái.
Korróziós és elektrokémiai alapismeretek elsajátítása
Fémes szerkezeti anyagok korróziója megismerése.
A környezet hatásainak megismerése a korróziós folyamatokban.
Atmoszférikus korrózió, vízben és talajban lejátszódó korróziós folyamatok megismerése
A korrózió néhány különleges fajtája (lyuk-, rés-, kontakt-, és feszültség-korrózió)
felismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.2/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Konzerválást végez (olajozás)
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok jelölése
C típus Anyagjelölések
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
B típus Korrózió elleni védelem
C típus Festékbevonatok fajtái
C típus Műanyagbevonatok fajtái
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 50%
Környezetvédelmi előírások alkalmazása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A védelem tervezésének korróziós szempontjainak megismerése.
Általános meggondolások elsajátítása.
Szerkezeti anyag kiválasztása.
Korróziós inhibitorok alkalmazása.
Fémbevonatok (nikkel-, króm-, ólom-, cink-, ón-, és ötvözetbevonatok) megismerése
Szervetlen bevonatok (zománc-, foszfát-, oxid-, és kromát- bevonatok) megismerése
Szerves bevonatok (festék-, műanyag-bevonatok).
Katódos védelem megismerése.
Átmeneti védelem megismerése.
Bevonatrendszerek kiválasztása különböző igénybevételekhez
A munkaműveletek során alkalmazandó alapanyagok, segédanyagok kiválasztása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/2.3/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Konzerválást végez (olajozás)
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Korrózióvédő anyagok jellemzői, alkalmazásuk
B típus Korrózió elleni védelem
C típus Festékbevonatok fajtái
C típus Műanyagbevonatok fajtái
C típus Bevonatkészítés lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gyártási dokumentációk értelmezése 20%
Bevonatok készítése 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
108 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevonatrendszerek kialakítása.
Anyagok előkészítése felhasználáshoz.
Bevonat felviteli eljárások kiválasztása, alkalmazási módszerek megismerése.
Szervetlen bevonatok készítése
Műanyag bevonatok, szigetelő és védőfóliák kialakítása.
Műanyag-, fa- és betonfelületek festése.
Javítómunkák elvégzése.
Átmeneti védelem alkalmazása.
Munkaműveletek során alkalmazandó alapanyagok, segédanyagok
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31. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

123/3.0/0289-06

Gépek, berendezések
és karbantartásuk

szk
szk
szk

123/3.1/0289-06
123/3.2/0289-06
123/3.3/0289-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépészeti mértékegységek
C típus Festőberendezések, kezelés
B típus Mechanikai felületelőkészítés gépei, technológiájuk
B típus Festőberendezések kezelése, karbantartása
B típus Anyagelőkészítő gépek
B típus Emelőgépek
B típus Szállítógépek
B típus Rakodógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bevonatrendszerek kialakítása során szükséges eszközök, berendezések alkalmazása,
kezelése, karbantartása, tárolása.
A használt gépek, berendezések és szerkezeti egységek folyamatos és időszakos
karbantartási feladatai
Az időszakos karbantartás keretében a beállítások ellenőrzése, a hibás alkatrészek,
szerkezeti elemek utómunkálással való javítása, vagy cseréje.
A hibákról és az elvégzett javításokról feljegyzések, illetve jegyzőkönyvek elkészítése
A berendezések állapot, épség és működőképesség ellenőrzése.
Az üzemállapotot folyamatos ellenőrzése és felügyelete.
Kezelési útmutatók, gépkönyvek ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.2/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek és berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Daruk
B típus Karbantartás
B típus Napi, műszakonkénti karbantartás
B típus Karbantartási dokumentációk
B típus Folyamatos működésű anyagmozgatógépek
B típus Szakaszos működésű anyagmozgatógépek
B típus Mélyépítőgépek
B típus Emelőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajzok olvasása 40%
hibaelemzés, okok feltárása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bevonatrendszerek kialakítása során szükséges eszközök, berendezések alkalmazása,
kezelése, karbantartása, tárolása.
A használt gépek, berendezések és szerkezeti egységek folyamatos és időszakos
karbantartási feladatai
Az időszakos karbantartás keretében a beállítások ellenőrzése, a hibás alkatrészek,
szerkezeti elemek utómunkálással való javítása, vagy cseréje
A hibákról és az elvégzett javításokról feljegyzések, illetve jegyzőkönyvek elkészítése.
A berendezések állapot, épség és működőképesség ellenőrzése.
Az üzemállapotot folyamatos ellenőrzése és felügyelete.
Kezelési útmutatók, gépkönyvek ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/3.3/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Festőberendezések kezelése, karbantartása
B típus Karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Gépek, berendezések szerelése 35%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 35%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemzavar esetén a berendezés szakszerű leállítása és az üzemzavar okának
megvizsgálása.
A hibák megállapítása és behatárolása
Az üzemeltetés, üzembiztonság ellenőrzése (a kenés, a hűtés elvégzése, az energiaellátás
biztosítása, a hulladék anyagok eltávolítása stb.).
Különböző eljárások és berendezések ismerete és használata
A szükséges berendezések működése, kezelése, tisztítása, karbantartása
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32. TANANYAGEGYSÉG

123/4.0/0289-06

Méréstechnika

azonosítója

szk
szk

123/4.1/0289-06
123/4.2/0289-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnikai ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Méréstechnika
C típus Anyagszilárdsági fogalmak és vizsgálatok
C típus Rétegvastagság fogalma, mérése
C típus Pneumatikus ellenőrzések végzése
B típus Mechanikus mérések, ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Mérőműszerek működési rajzának elemzése 50%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes munkafolyamatok minőségét befolyásoló mérő és ellenőrző műszerek ismerete,
alkalmazása és kezelése.
Az alapanyagok ellenőrzése
A kész bevonatrendszer minőségi átvétele során alkalmazott mérési módszerek.
Minősítő és átvételi ellenőrzések és mérések.
A mérőeszközök pontosságát befolyásoló tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/4.2/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagszilárdsági fogalmak és vizsgálatok
C típus Rétegvastagság fogalma, mérése
C típus Pneumatikus ellenőrzések végzése
B típus Mechanikus mérések, ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Anyagvizsgáló eszközök használata
5. szint Mérőműszerek, mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Technológiai próbák végzése 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 35%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Méréstechnikai laboratórium
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőeszközök alkalmazása, kezelése.
Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása és pontosság ellenőrzése
A festékfelvitel külső körülményeinek meghatározása, ellenőrzése
Időjárási körülmények meghatározása: hőmérséklet, harmatpont, relatív
nedvességtartalom, légmozgás.
A festékfelvitelhez előírt külső körülmények ellenőrzése és biztosítása
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33. TANANYAGEGYSÉG

123/5.0/0289-06

Elő- és utókezelések

azonosítója

szk
szk

123/5.1/0289-06
123/5.2/0289-06

30
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Szárítja a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Hőkezelési jellemzők
B típus Mechanikai felületelőkészítés gépei, technológiájuk
D típus Hőkezelés
B típus Előkészítési tudnivalók
B típus Anyagelőkészítő gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Mechanikai felületelőkészítés
4. szint Festés, utómegmunkálás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Szakmai számítási feladatok 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elő- és utókezelés műveletének ismertetése.
Felület előkezelési módszerek ismertetése.
A felület előkezelés céljainak és módszereinek megismerése.
Foszfátozás anyagainak kiválasztása, a kivitelezés lehetőségeinek megismerése
Hagyományos és új típusú rozsda-átalakítók alkalmazása.
Gyártóművi és műhelyalapozók ismerete és használata.
Felület előkészítési technológiák ismertetése.
Felület előkészítési és előkezelési módszerek kiválasztása, alkalmazása
Mechanikai felület előkészítése.
Kémiai és elektrokémiai oxidmentesítés elkészítése.
Zsírtalanítás megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/5.2/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Elő- és utókezelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Szárítja a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikai felületelőkészítés gépei, technológiájuk
D típus Hőkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Mechanikai felületelőkészítés
4. szint Festés, utómegmunkálás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
85 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felület-előkészítési és előkezelési módszerek kiválasztása, alkalmazása
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34. TANANYAGEGYSÉG

123/6.0/0289-06

Munka-, tűz- és
környezetvédelem

azonosítója

szk
szk
szk
szk

123/6.1/0289-06
123/6.2/0289-06
123/6.3/0289-06
123/6.4/0289-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kézigépek biztonsága
B típus Egyéni védőeszközök használata
B típus Kollektív védőeszközök használata
C típus Alapvető villamos biztonságtechnika
C típus A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
B típus Az anyag, a félkész- és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, tűz, érintésvédelem célja, fő területei,
alapfogalmai.
A munkavédelmi oktatás fontossága, szakmája munkavédelmi előírásainak betartása
A munkahely rendje, munkavégzéshez szükséges terület (közlekedési utak, anyagtárolás,
kézi raktár, szociális helyiségek) biztonságos kialakítása.
Kollektív és egyéni védőeszközök rendeltetésszerű alkalmazása
Szakmájának munkabaleseti veszélyforrásai, a foglalkozási ártalmak kialakulásának
lehetőségei, a megelőzés, védekezés módjainak megismerése.
Alapvető elsősegély-nyújtási és jelentési kötelezettségek, feladatok elsajátítása
Munkabaleset, foglalkozási ártalom vizsgálatának célja, főbb szempontjainak megismerése.
Munkahelyére vonatkozó tűzvédelmi előírások, tűz esetén a teendők, a kézi tűzoltó
készülékek használata.
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok tulajdonságai, használati és tárolási előírások betartása.
Nyílt láng használatára, dohányzásra vonatkozó előírások betartása, helyiségek tűzvédelmi
besorolásának megismerése.
Áramütés okozta balesetnél, elsősegélynyújtás, a munkabaleset megelőzése.
Érintésvédelmi előírások betartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.2/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Konzerválást végez (olajozás)
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Veszélyes anyagok kezelése
B típus Környezetvédelmi szabályok
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem célja, fő területei,
alapfogalmai
Munkavégzés során keletkező veszélyes hulladék kezelése, tárolása, az idevonatkozó
előírások betartása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.3/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek általános biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kézigépek biztonsága
B típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus Kezelési útmutatók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális biztonságtechnikai előírások.
A munkavégzés veszélyforrásai, a megelőzés és védekezés módjai.
Egyéni és kollektív védőeszközök használata
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/6.4/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonatkészítés munkavédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Konzerválást végez (olajozás)
Szárítja a terméket
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőkezelés biztonsága
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmára vonatkozó:
– technológiai utasítások,
– karbantartási utasítások,
– műveleti utasítások,
– környezetvédelmi előírások megismerése
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35. TANANYAGEGYSÉG

123/7.0/0289-06

Gyártáselőkészítői
kiegészítő ismeretek

azonosítója

szk

123/7.1/0289-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/7.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártáselőkészítői kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hőkezelést végez
Konzerválást végez (olajozás)
Szárítja a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázolás
C típus Szabványok
B típus Vonatkozó jogszabályok
D típus Elektromos tulajdonságok
D típus Elektrokémiai folyamatok
B típus Érintésvédelmi alapismeretek
B típus Energiaátalakító gépek
B típus Emelőgépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Rajzkészségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Törvények, rendeletek/szabványok ismerete.
Villamossági alapismeretek.
Kiegészítő általános ismeretek.
Építési segédszerkezetek ismerete, általános előírások
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36. TANANYAGEGYSÉG

123/8.0/0289-06

Műszaki
dokumentációk

azonosítója

szk
szk

123/8.1/0289-06
123/8.2/0289-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Konzerválást végez (olajozás)
Szárítja a terméket
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási dokumentációk
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Dokumentációk olvasása, értelmezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki dokumentációk felhasználása, összeállítása.
Az MSZ, EN, ISO szabványok szakterületére vonatkozó előírások megismerése.
Műveleti utasítások (technológiák) művelettervek alkalmazása.
Az ISO 9000-hez kapcsolódó minőségbiztosítási tervek elkészítése
Ellenőrzési tervek összeállítása.
Kézikönyvek, táblázatok, szabványok kezelése.
Lakk és festék műszaki katalógusok alkalmazása.
Munka- és tűzvédelmi utasítások betartása
Számítástechnikai alapismeretek, felhasználói adatrögzítés elsajátítása.
Helyi vagy nemzetközi adatbázisok használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/8.2/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk kezelése, kitöltése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Konzerválást végez (olajozás)
Szárítja a terméket
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl.munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
C típus A géphiba bizonylatolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Dokumentációk olvasása, értelmezése, kitöltése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előírt dokumentumok (munkanapló, építési napló, üzemi naplók stb.) vezetése, kitöltése,
alkalmazása.
A munkavégzés dokumentálása, a munka átadása.
Műbizonylatok kitöltése.
Kísérő dokumentumok alkalmazása

137

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

37. TANANYAGEGYSÉG

123/9.0/0289-06

Technológiai
folyamatok

azonosítója

szk
szk

123/9.1/0289-06
123/9.2/0289-06

30
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.1/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Konzerválást végez (olajozás)
Szárítja a terméket
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Hőkezelési jellemzők
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
C típus Pneumatikus ellenőrzések végzése
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes technológiai folyamatok elsajátítása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
123/9.2/0289-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladat elkészítéséhez szükséges technológiákat
Felületelőkészítést végez
Mechanikai előkészítést végez (korongozás, koptatás, szemcseszórás)
Hőkezelést végez
Konzerválást végez (olajozás)
Szárítja a terméket
Fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Korrózióvédelemben használatos kémiai anyagok, folyamatok
D típus Hőkezelés
C típus Pneumatikus ellenőrzések végzése
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
91 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes technológiai folyamatok betartása, alkalmazása
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