MELEGÜZEMI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
– az 54 521 03 Melegüzemi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03
A szakképesítés megnevezése:

Melegüzemi technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:

3116
2
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54 521 03 0010 54 01
Öntőtechnikus
54 521 03 0010 54 02
Színesfémkohászati technikus
54 521 03 0010 54 03
Vaskohászati technikus

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

60 %
40 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

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

tanterem
öntészeti szaktanterem
számítástechnikai szaktanterem
vaskohászati szaktanterem
üzemlátogatás
termelő tanműhely
nagyüzemi termelőhely látogatása
alapozó tanműhely
anyagvizsgálati 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:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3116

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kohászati technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Színesfém gyártást előkészít
Színesfém olvasztást (előállítást) végez
Színesfémkohászati gépeket kezel
Vas- és acél gyártást előkészít
Vas és acél olvasztást végez
Öntvény gyártást előkészít
Öntvényeket gyárt

azonosító száma
31 521 16 0000 00 00
32 521 17 0000 00 00
31 521 21 0000 00 00
31 521 23 0000 00 00
31 521 25 1000 00 00
31 521 26 0000 00 00
31 521 27 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kohászati anyagelőkészítő
Kohászati gépkezelő
Olvasztár
Öntő
Színesfém-feldolgozó
Színesfémkohász
Vas- és acélfeldolgozó

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, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
környezetvédelmi és
0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűzminőségbiztosítási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Rendet tart a munkahelyi környezetében
Tisztán tartja a munkahelyi környezetét
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Részt vesz a munkabiztonsági javaslatok kidolgozásában
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő
szerveket (mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényes
utasítások/rendelkezések szerint jár el
Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelem
A Tűzvédelem
A Munkabiztonság
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtás
C Munkavégzés szabályai
C Minőségbiztosítási alapismeretek
C Minőségbiztosítási Kézikönyv
A Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
2
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
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Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövető magatartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0170-06 Melegüzemi technikusi alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagot műbizonylatol
Alapanyagot előkészíttet
Segédanyagot műbizonylatol
Segédanyagot előkészíttet
Gondoskodik a gépen előírt paraméterek beállításáról
A felügyelete és üzemeltetése alá tartozó fő- és kisegítő berendezésekre előírt
biztonsági ellenőrzéseket elvégzi, előkészíti az üzemeltetéshez
Egyezteti a termelési feladatokat
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Próbákat vesz és elemzésre küld
Kapcsolatot tart a technológiai folyamatban résztvevőkkel
Kezeli a gyártási folyamatban fellépő rendkívüli helyzeteket
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet
módosít
Tüzeléstechnikai berendezéseket kezel (pl.üstfűtő, gázégők)
Mérleget kezel
Gázinjektáló berendezéseket kezel
A munkájához szükséges kisgépeket, eszközöket, használja
Porelszívó/leválasztó berendezést kezel
Adagolóberendezéseket működtet
Anyagvizsgáló berendezést kezel
Anyagvizsgálatot végez
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Szállítószalagot kezel
Ellenőrzi és irányítja az alá beosztott dolgozókat
Utasításokat ad ki
Gyártás közben ellenőrzi a technológiai paraméterek betartását (hőmérséklet,
ciklusidők stb.)
Ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, minőségügyi előírások
betartását
Üzemelés közben folyamatosan figyeli a berendezések műszaki állapotát
Rögzíti és jelzi a berendezés műszaki állapotát
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Próbákat azonosít
Gyártás közben irányítja a mintavételezést
Számítógépes adatnyilvántartást végez.
Rögzíti és jelzi a műszak alatt történt rendellenességeket, hiányosságokat,
megoldásokra javaslatot tesz
A feladatok ellátásához méréseket végez
Előkészítteti a berendezéseket a karbantartáshoz (letakaríttatja a berendezéseket,
üresre járat)
A helyszínre szállíttatja a javításhoz, cseréhez szükséges anyagokat
Biztosíttatja a karbantartás közbeni berendezésmozgatási és egyéb funkciókat
A karbantartást követően elvégezteti a komplex funkciópróbákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
C Műszaki rajzok alaki és formai ismerete
C Ábrázolási módok
C Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B Elektronikus okmányolás
B Műbizonylat
B Segédberendezések
B Anyagelőkészítés
B Kohászati alapanyagok
B Kohászati segédanyagok
B Tűzálló anyagok
A A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B Fémtani alapok
B Kohászati előkészítő műveletek
A Hőmérsékletmérés
B Tüzeléstechnikai berendezések
A Próbavétel
A Anyagvizsgálat
B Anyagbiztosítás
B Anyagmozgatás
B Szállítás
B Gépbeállítás
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B
B
C
C
C
C
C
C
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C

Termék tárolása (deponálás)
Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
Hulladékeltávolítás
A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Munkavédelem, biztonságtechnika
Alapvető munkavédelmi szabályok
Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Tűzvédelmi ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Vészjelzők használata (vészleállító)
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
Veszélyes hulladékok kezelése
Szelektív hulladékgyűjtés
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
2
Gépelemek jelképeinek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3
Műszaki táblázatok kezelése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
4
Mérőeszközök használata
3
Egyéb mérőműszerek használata
4
Gép kezelőszerveinek kezelése
4
Anyagvizsgálóberendezések kezelése
5
Súly (tömeg) mérés
5
Hőmérsékletmérés
5
Műbizonylatolás
4
Metallurgiai, technológiai számítások
4
Hulladékkezelés
4
Tüzeléstechnikai számítások
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Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0171-06 Öntőipari technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mintát vizsgál, rajzot olvas
Ellenőrzi a minták állapotát
Ellenőrzi a magszekrényeket
Ellenőrzi a formázókeverék minőségét
Ellenőrzi a formázóberendezések működését
Ellenőrzi a kéziszerszámokat
Összehasonlítja a dokumentációt a formával
Ellenőrzi az öntőkokilla beállítását
Ellenőrzi a nyomásos öntőgép működését
Formázó anyagot előkészít
Viaszkeveréket készít, pépesít
Öntőszerszámot előkészít
Öntőszerszámot cserél
A fém kokillát és az öntőkanalat előmelegíti
A feladatok ellátásához méréseket végez
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Kokillaöntvényt önt
Homokformába önt
Héjformába önt
Nyomásos öntvényt önt
Precíziós eljárással önt
Öntvényt tisztít
Ellenőrzi az öntvényeket
Kezeli a gyártmánykísérő lapokat
Műszakjelentést ír az elvégzett feladatairól
Kapcsolatot tart a minőségellenőrző szakemberrel és a technológiai folyamat többi
résztvevőjével
Intézkedik a keletkezett selejtről
Újítási javaslatokat készít
Öntvénytisztító gépet kezel
Öntőgépet kezel
Rázóasztalt kezel
Homokkeverő gépet kezel
Fekecselő berendezést működtet
Formázógépet kezel
Sütőkemencét kezel
Vastalanító berendezést kezel
Szárító és előmelegítő berendezéseket kezel
Viaszolvasztó berendezést kezel
Viaszpréselő gépet kezel
Bevonó iszapkeverő gépet kezel
Homokszóró gépet kezel
Viaszkiolvasztó berendezést kezel
Pneumatikus döngölő szerszámokat kezel
Homokregeneráló berendezést kezel
Kokillamozgató berendezést kezel
Nyomásos öntőgépet kezel
Fűrészgépet kezel
Csiszológépet kezel
Homokrögtörő gépeket kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szakrajzi alapfogalmak, nézetek, metszetek, áthatások ismerete
C Összetett mértani testek felépítése
A Rajzolvasás
B A mintarajzzal szemben támasztott követelmények
B Középfokú rajztechnikai és számítástechnikai ismeretek
B A műszaki dokumentáció ismérvei
B A műszaki rajz olvasásának szabályai
B Mértani alapfogalmak, konvex és konkáv felületek
B Az öntéstechnológia alapjai
B A formázástechnológia alapjai
B Gyártási dokumentáció
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A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C

A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
A formázás anyagai és eszközei
Forma- és magkészítés
Homokelőkészítés gépi és segédberendezései
Mintakészítés gépi berendezései
Formázó- és magkészítő gépek
A formázás, összerakás és öntés szállító és egyéb gépi berendezései
Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
Adagszámítás
Öntvénytisztítás és kikészítés
Öntvényürítés és tisztítás gépi berendezései
A felöntések és beömlők eltávolításának és az öntvények finomtisztításának gépi
berendezései
Vasöntészet
Acélöntészet
Fémöntészet
Különleges öntőgépek, berendezések
Gépesítés, automatizálás, karbantartás és környezetvédelem gépei
A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Munkavédelem, biztonságtechnika
Alapvető munkavédelmi szabályok
Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Tűzvédelmi ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Vészjelzők használata (vészleállító)
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
Veszélyes hulladékok kezelése
Szelektív hulladékgyűjtés
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
4
Rajzolvasás
4
Rajzkészítés
5
Mintakészítő jelképek értelmezése
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
10

4
5
5
5
5
5
5

Egyszerű emelőgépek ismerete
Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
Gyártásközi ellenőrzés
Környezetvédelem
Az öntőminták színei, jelölései
Szerszámok, gépek napi karbantartása

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0172-06 Színesfémkohász technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Olvasztókemencét előkészít
Olvasztómű állapotát ellenőrzi
Előkészíti az üstöket
Kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát
Darabolást végez
Betétet és ötvözőmennyiséget számol
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
Ötvöző fémet mérlegel ötvöz
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét beállítja, homogenizálja
11

Levezeti a csapolást
Felügyeli és irányítja a folyékony fém mozgását
Salaklehúzó gépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Aprító, daraboló gépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Anyagválogató berendezést kezel
Présgépet kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
C Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
C Ábrázolási módok
C Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
A A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B Adagszámítás
B Elektrokémiai alapfogalmak
A Az ércelőkészítés berendezései
B Rézkohászat
A Színesfémkohászati berendezések
A Egyéb fémek kohászata, előállításuk elektrolízissel
A A timföldgyártás fizikai, kémiai alapelvei
A A Bayer-féle timföldgyártás technológiája
A A Bayer-féle timföldgyártás üzemvitele
A A timföldgyártás gépei
A Alumíniumkohók gépi berendezései
A Az alumínium kohászata
A Az alumínium tisztítása (raffinálás)
B Hulladékalumínium feldolgozás
A Korundgyártás, kádkövek előállítása
A Hengerművek gépei
A A sajtolás gépi berendezései
A A húzás gépei
A Egyéb képlékenyalakító berendezések
C A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C Az anyagfelhasználás dokumentálása
C A géphiba bizonylatolása
B Munkavédelem, biztonságtechnika
B Alapvető munkavédelmi szabályok
A Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A Tűzvédelmi ismeretek
A Környezetvédelmi ismeretek
A Vészjelzők használata (vészleállító)
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B
B
B
B
C
C

A gépek biztonságtechnikai előírásai
Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
Veszélyes hulladékok kezelése
Szelektív hulladékgyűjtés
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
4
Rajzolvasás
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Egyszerű emelőgépek ismerete
4
Alapvető munkavédelmi eszközök használata
4
Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5
Gyártásközi ellenőrzés
5
Környezetvédelem
5
Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5
Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5
Gyártásközi ellenőrzés
5
Környezetvédelem
5
Szerszámok, gépek napi karbantartása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményező készség
Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0173-06 Vaskohászati technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagválogatást végez
Anyagválogatást ellenőriz
Szennyezett fémforgácsot előkészíttet
Olvasztó kemencét előkészít
Olvasztómű állapotát ellenőrzi
Letisztítja a csapoló nyílást
Előkészíti az üstöket
Kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát
Darabolást végez
Betétet és ötvözőmennyiséget számol
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
Ötvöző fémet mérlegel, ötvöz
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét homoganizálja, beállítja
Szabályozza az olvadék szintet
Levezeti a csapolást
Felügyeli és irányítja a folyékony fém mozgását
Salaklehúzógépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Aprító, darabológépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Anyagválogató berendezést kezel
Présgépet kezel
Elektródahosszabbító berendezést kezel
Működteti a nyersvaskeverő berendezést (be- és kiöntés)
Csapolónyílást javít
Besegít a tűzálló falzat cseréjébe
Képlékenyalakítást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
C Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
C Ábrázolási módok
C Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
A A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B Adagszámítás
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A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C

Nyersvasgyártási ismeretek
Képlékenyalakítási eljárások
Nagyolvasztóművek gépi berendezéseinek szerkezete, működése
Az acélgyártás alapfogalmai, alapvető folyamatai
Az acél előállítása
Acélművek gépi berendezései
Nagytisztaságú acélok előállítása
Az acél leöntése
A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Munkavédelem, biztonságtechnika
Alapvető munkavédelmi szabályok
Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Tűzvédelmi ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Vészjelzők használata (vészleállító)
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
Veszélyes hulladékok kezelése
Szelektív hulladékgyüjtés
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
4
Rajzolvasás
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Egyszerű emelőgépek ismerete
4
Alapvető munkavédelmi eszközök használata
4
Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5
Gyártásközi ellenőrzés
5
Környezetvédelem
5
Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5
Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5
Gyártásközi ellenőrzés
5
Környezetvédelem
4
Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
4
Anyagvizsgáló berendezések kezelése
5
Hőmérsékletmérés
5
Műbizonylatolás
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4
4
4
5

Metallurgiai számítások
Hulladékkezelés
Tüzeléstechnikai számítások
Szerszámok, gépek napi karbantartása

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
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Az 54 521 03 0010 54 01 azonosító számú, Öntőtechnikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi és
0141-06
minőségbiztosítási feladatok
Melegüzemi technikusi alapfeladatok
0170-06
Öntőipari technikus feladatok
0171-06
Az 54 521 03 0010 54 02 azonosító számú, Színesfémkohászati technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0141-06
0170-06
0172-06

megnevezése
Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és
minőségbiztosítási feladatok
Melegüzemi technikusi alapfeladatok
Színesfémkohász technikus feladatok

Az 54 521 03 0010 54 03 azonosító számú, Vaskohászati technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0141-06
0170-06
0173-06

megnevezése
Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és
minőségbiztosítási feladatok
Melegüzemi technikusi alapfeladatok
Vaskohász technikus feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 521 03 0010 54 01 azonosító számú, Öntőtechnikus megnevezésű
elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

126/3.0/0170-06

126/4.0/0170-06

126/1.0/0170-06

126/2.0/0141-06

126/1.0/0141-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

126/2.0/0170-06

126/1.0/0171-06

126/5.0/0170-06

126/2.0/0171-06

Hetek száma

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

18

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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

126/8.0/0171-06

126/3.0/0171-06

126/5.0/0171-06

126/4.0/0171-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

126/10.0/0171-06

126/11.0/0171-06

126/9.0/0171-06

126/7.0/0171-06

21

126/6.0/0171-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 521 03 0010 54 02 azonosító számú, Színesfémkohászati technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

126/3.0/0170-06

126/4.0/0170-06

126/1.0/0170-06

126/2.0/0141-06

126/1.0/0141-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

126/2.0/0170-06

126/2.0/0172-06

126/1.0/0172-06

126/5.0/0170-06

126/3.0/0172-06

Hetek száma

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

20

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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

126/5.0/0172-06

126/4.0/0172-06

126/10.0/0172-06

126/6.0/0172-06

126/8.0/0172-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

126/7.0/0172-06

126/9.0/0172-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 521 03 0010 54 03 azonosító számú, Vaskohászati technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

126/3.0/0170-06

126/4.0/0170-06

126/1.0/0170-06

126/2.0/0141-06

126/1.0/0141-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

126/5.0/0170-06

24
25
26
27

126/3.0/0173-06

126/2.0/0170-06

126/2.0/0173-06

28

126/1.0/0173-06

Hetek száma

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

126/6.0/0173-06

126/10.0/0173-06

126/8.0/0173-06

126/7.0/0173-06

5

126/5.0/0173-06

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

126/4.0/0173-06

21

126/9.0/0173-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 521 03 0010 54 01 azonosító számú, Öntőtechnikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

126/1.0/0141-06

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

126/2.0/0141-06
126/1.0/0170-06
126/2.0/0170-06
126/3.0/0170-06
126/4.0/0170-06
126/5.0/0170-06
126/1.0/0171-06
126/2.0/0171-06
126/3.0/0171-06
126/4.0/0171-06
126/5.0/0171-06
126/6.0/0171-06
126/7.0/0171-06
126/8.0/0171-06
126/9.0/0171-06
126/10.0/0171-06

18

126/11.0/0171-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Munkabiztonság, baleset-, tűz- és
72
környezetvédelem
Minőségbiztosítási alapismeretek
36
Fémtan
72
Olvasztás
72
Műszaki rajz
54
Az olvasztás gépei, berendezései
108
Termelés tervezés és irányítás
118
Általános öntészet
126
Homokformázás I.
68
Homokformázás II.
46
Kokilla öntészet
46
Nyomásos öntészet
46
Precíziós öntészet
46
Egyéb öntészeti eljárások
28
Öntödei berendezések
72
Öntvénytisztítás
40
Öntőminták, öntőszerszámok
78
Formatöltés és dermedés
28
szimuláció
Mindösszesen óra: 1156

24

összes

36

0

108

0
168
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
0
0
44
70

36
240
72
54
108
160
126
68
126
126
126
126
28
72
84
148

0

0

28

246

434

1836

Az 54 521 03 0010 54 02 azonosító számú, Színesfémkohászati technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

19

126/1.0/0141-06

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

126/2.0/0141-06
126/1.0/0170-06
126/2.0/0170-06
126/3.0/0170-06
126/4.0/0170-06
126/5.0/0170-06
126/1.0/0172-06
126/2.0/0172-06
126/3.0/0172-06
126/4.0/0172-06
126/5.0/0172-06
126/6.0/0172-06
126/7.0/0172-06
126/8.0/0172-06
126/9.0/0172-06
126/10.0/0172-06

megnevezése

elméleti

Munkabiztonság, baleset-, tűz- és
72
környezetvédelem
Minőségbiztosítási alapismeretek
36
Fémtan
72
Olvasztás
72
Műszaki rajz
54
Az olvasztás gépei, berendezései
108
Termelés tervezés és irányítás
118
Általános kohászati feladatok
108
Színesfém metallurgia
54
Alumíniumkohászat I.
32
Alumíniumkohászat II.
36
Rézkohászat
36
Kohászati előkészítő műveletek
90
Olvasztás
54
Gépek, berendezések I.
54
Gépek, berendezések II.
106
Félkésztermék gyártás
54
Mindösszesen óra: 1156

25

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

0

108

0
168
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246

0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
0
0
112
0
108
106
434

36
240
72
54
108
160
108
54
32
144
36
90
166
54
214
160
1836

Az 54 521 03 0010 54 03 azonosító számú, Vaskohászati technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

36

0

108

126/2.0/0141-06
126/1.0/0170-06
126/2.0/0170-06
126/3.0/0170-06
126/4.0/0170-06
126/5.0/0170-06
126/1.0//0173-06
126/1.0/0173-06

Munkabiztonság, baleset-, tűz- és
környezetvédelem
Minőségbiztosítási alapismeretek
Fémtan
Olvasztás
Műszaki rajz
Az olvasztás gépei, berendezései
Termelés tervezés és irányítás
Általános vaskohászati ismeretek
Általános vaskohászati ismeretek

36
72
72
54
108
118
39
37

0
168
0
0
0
42
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

36
240
72
54
108
160
39
37

45

126/2.0/0173-06

Vasérc és ércelőkészítési eljárások

55

0

0

55

46
47
48
49
50
51
52
53

126/3.0/0173-06
126/4.0/0173-06
126/5.0/0173-06
126/6.0/0173-06
126/7.0/0173-06
126/8.0/0173-06
126/9.0/0173-06
126/10.0/0173-06

Nyersvas gyártás I.
63
Nyersvas gyártás II.
108
Acélgyártás
108
Kiszolgáló berendezések
36
Karbantartás
0
Öntött vas
54
Acélok
56
Hideg és meleghengerlés
68
Mindösszesen óra: 1156

0
0
0
0
0
0
0
0
246

0
112
112
0
72
72
66
0
434

63
220
220
36
72
126
122
68
1836

36

126/1.0/0141-06

37
38
39
40
41
42
43
44

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.
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9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A 3., 4. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában,
minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása, a vizsgát
megelőzően 30 nappal
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:
0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűzkörnyezetvédelmi
minőségbiztosítási 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 hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Minőségbiztosítási alapismeretek
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 25%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0170-06 Melegüzemi technikusi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Melegüzemi alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzemeltetési és irányítási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
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és

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0171-06 Öntőipari technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Öntvény minősítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Alkatrész rajz alapján teljes öntési dokumentációt tartalmazó szakdolgozat
megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munkatervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Öntészeti 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 30%
2. feladat 25%
3. feladat 35%
4. feladat 10%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0172-06 Színesfémkohász technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Anyagvizsgálat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyártástechnológia készítését tartalmazó szakdolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munkatervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Színesfémkohászati 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 30%
2. feladat 25%
3. feladat 35%
4. feladat 10%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0173-06 Vaskohászati technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Anyagvizsgálat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyártástechnológia készítését tartalmazó szakdolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munkatervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Vaskohászati ismeretek
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 30%
2. feladat 25%
3. feladat 35%
4. feladat 10%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 521 03 0010 54 01 azonosító számú, Öntőtechnikus megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 60
Az 54 521 03 0010 54 02 azonosító számú, Színesfémkohászati technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 60
Az 54 521 03 0010 54 03 azonosító számú, Vaskohászati technikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 60
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi tel-jesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Melegüzemi
technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 521 03 0010 54 01 azonosító számú, Öntőtechnikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0141-06

Munkabiztonság,
baleset-, tűz- és
környezetvédelem

jellege

azonosítója

sza

126/1.1/0141-06

0

36

0

sza

126/1.2/0141-06

72

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

108

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonsági, balesetvédelemi, tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat
Rendet tart a munkahelyi környezetében
Tisztán tartja a munkahelyi környezetét
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő szerveket
(mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényes
utasítások/rendelkezések szerint jár el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Elsősegélynyújtás
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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
Havaria esemény esetén végrehajtandó feladatok
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő szerveket
(mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényes
utasítások/rendelkezések szerint jár el
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelem
A típus Munkabiztonság
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések
A típus Elsősegélynyújtás
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C típus Munkavégzés szabályai
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Elsősegélynyújtás
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
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
Lehetséges Havaria események a melegüzemben
Havaria esetére érvényes utasítások, rendelkezések
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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2. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0141-06

Minőségbiztosítási
alapismeretek

azonosítója

sza

126/2.1/0141-06

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait
Részt vesz a munkabiztonsági javaslatok kidolgozásában
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában
dokumentálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségbiztosítási alapismeretek
C típus Minőségbiztosítási Kézikönyv
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai
A minőségbiztosítási rendszer és szabványos követelményei
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció
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Az egyén szerepe a minőségbiztosításban
Minőséget támogató módszerek (5S, 3G, brainstorming, Pareto-elemzés, Isikawa diagram
stb.)
Minőségtervezés
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3. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0170-06

Fémtan

azonosítója

sza
sza
sza
sza

126/1.1/0170-06
126/1.2/0170-06
126/1.3/0170-06
126/1.4/0170-06

36
36
0
0

0
0
84
84

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
240
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Vas és acél metallurgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vas szén állapotábra, Fémek récsszerkezete.A hűlési sebesség hatása az ötvözetek
átalakulására. Ipari ötvözetek csoportosítása. Széntartalom hatása az acélok tulajdonságára.
Ötvöző anyagok hatása az acélok fontosabb jellemzőire
Hőkezelés hatása a szövetre, elérhető mechanikai tulajdonságok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Színes- és könnyűfém metallurgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
5. szint Súly (tömeg) mérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Két és többalkotós állapotábrák, Fémek rácsszerkezete, dermedés morfológiája,Főbb ipari
könnyű és zsínes fémek, felhasználási területek
Hőkezelés hatása a szövetre, elérhető mechanikai tulajdonságok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémtan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémkezelési gyakorlatok, mérések. Gáztartalom, zárványtartalom meghatározása. Termikus
analízis mérések végzése. Hatásvizsgálat. Ötvöző hányad számítás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.4/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Próbákat vesz és elemzésre küld
Anyagvizsgáló berendezést kezel
Anyagvizsgálatot végez
Próbákat azonosít
Gyártás közben irányítja a mintavételezést
Számítógépes adatnyilvántartást végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Próbavétel
A típus Anyagvizsgálat
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
4. szint Anyagvizsgálóberendezések kezelése
5. szint Hőmérsékletmérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati labor
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai összetétel vizsgálat. Spektrometer kezelése, próba előkészítés. Mikro és
makrocsiszolat készítés. Mikroszkópos vizsgálatok
Szakítóvizsgálat, keménységmérés, roncsolásmentes vizsgálatok
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4. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0170-06

Olvasztás

azonosítója

sza
sza

126/2.1/0170-06
126/2.2/0170-06
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0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodk a gépen előírt paraméterek beállításáról
A felügyelete és üzemeltetése alá tartozó fő- és kisegítő berendezésekre előírt biztonsági
ellenőrzéseket elvégzi, előkészíti az üzemeltetéshez
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzálló anyagok
B típus Gyártási dokumentáció
A típus Hőmérsékletmérés
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Acél, öntöttvas olvasztási technológiák. Színesfém olvasztási technológiák. Fémkezelési és
fémtisztítási eljárások. Ötvözési, modifikálási eljárások
Melegüzem berendezései: Olvasztó berendezések, öntőgépek (kokillaöntőgép,
nyomásosöntőgép, homokformázógép, maglövőgép)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Alapanyagot előkészíttet
Segédanyagot előkészíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzálló anyagok
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
B típus Termék tárolása (deponálás)
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzálló anyagok, fajtái csoportosítása, felhasználási területek.Tűzáló téglák, masszák,
betonok. Segédanyagok fajtái csoportosítása, termék minőségre és termelékenységre való
hatásuk
Ötvözők hatása. Alapanyagok tulajdonságai, csoportosítása. Nyersvas, acél, színesfémek
előállítására, gyártásra vonatkozó ismeretek
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5. TANANYAGEGYSÉG

126/3.0/0170-06

Műszaki rajz

azonosítója

sza

126/3.1/0170-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/3.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzeléstechnikai berendezéseket kezel (pl: üstfűtő, gázégők)
Porelszívó/leválasztó berendezést kezel
Adagolóberendezéseket működtet
Szállítószalagot kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajz, géprajzi ismeretek. Önálló rajzkészítés
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6. TANANYAGEGYSÉG

126/4.0/0170-06

Az olvasztás gépei,
berendezései

azonosítója

sza
sza
sza

126/4.1/0170-06
126/4.2/0170-06
126/4.3/0170-06

36
36
36

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítteti a berendezéseket a karbantartáshoz (letakaríttatja a berendezéseket, üresre
járat)
A helyszínre szállíttatja a javításhoz, cseréhez szükséges anyagokat
Biztosíttatja a karbantartás közbeni berendezésmozgatási és egyéb funkciókat
A karbantartást követően elvégezteti a komplex funkciópróbákat
Üzemelés közben folyamatosan figyeli a berendezések műszaki állapotát
Rögzíti és jelzi a berendezés műszaki állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
C típus Ábrázolási módok
B típus Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pneumtaikai és hidraulikai alapismeretek. Hajtások ismerete. PLC vezérlésről átfogó
ismeretaanyag elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzeléstechnikai gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzeléstechnikai berendezéseket kezel (pl: üstfűtő, gázégők)
Gázinjektáló berendezéseket kezel
A munkájához szükséges kisgépeket, eszközöket, használja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tüzeléstechnikai berendezések
B típus Gépbeállítás
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
C típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
2. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáz és elektromos fűtésű olvasztó kemencék, adagoló berendezések. Kemence falazás
eszközei, berendezései. Működési elvük
Hőfokszabályozás fajtái, hőelemek ismerete
Tüzeléstechnikai berendezések működési elve, biztonságtechnika
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérleget kezel
Porelszívó/leválasztó berendezést kezel
Adagolóberendezéseket működtet
Szállítószalagot kezel
A munkájához szükséges kisgépeket, eszközöket, használja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Segédberendezések
B típus Gépbeállítás
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
C típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
2. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adagoló berendezések, szállítószalagok, elszívó berendezések fajtái működési elve
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7. TANANYAGEGYSÉG

126/5.0/0170-06

Termelés tervezés és
irányítás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

126/5.1/0170-06
126/5.2/0170-06
126/5.3/0170-06
126/5.4/0170-06

41
0
42
35

0
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0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
160
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés irányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyezteti a termelési feladatokat
Rögzíti és jelzi a műszak alatt történt rendellenességeket, hiányosságokat, megoldásokra
javaslatot tesz
Kapcsolatot tart a technológiai folyamatban résztvevőkkel
Kezeli a gyártási folyamatban fellépő rendkívüli helyzeteket
Gyártás közben ellenőrzi a technológiai paraméterek betartását (hőmérséklet, ciklusidők
stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok alaki és formai ismerete
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
C típus Hulladékeltávolítás
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Hulladékkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Technológiai ráépülések, termelés szervezéssel kapcsolatos ismeretek, anyaggazdálkodássa
kapcsolatos ismeretek, termék és folyamat optimalizálás
Minőségre ható tényezők: ember, gép, környezet
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot előkészíttet
Segédanyagot előkészíttet
A felügyelete és üzemeltetése alá tartozó fő- és kisegítő berendezésekre előírt biztonsági
ellenőrzéseket elvégzi, előkészíti az üzemeltetéshez
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagelőkészítés
B típus Kohászati előkészítő műveletek
B típus Anyagbiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 50%
A képzési helyszín jellege:
üzemlátogatás
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelés tervezése, létszám- , gépkapacitás összefüggésben. Kapacitás számítás
Optimális alap és segédanyag tárolás a termelés balesetvédelem és biztonságtechnika
szempontjából
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetés elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és irányítja az alá beosztott dolgozókat
Utasításokat ad ki
Ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, minőségügyi előírások betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
B típus Fémtani alapok
A típus Környezetvédelmi ismeretek
C típus Hulladékeltávolítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dolgozói motiváció, dolgozói innováció jelentősége. Vezetői típusok, irányítási módok.
Meggyőző, motiváló képesség fejlesztése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.4/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Bizonylatolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot műbizonylatol
Segédanyagot műbizonylatol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műbizonylat
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
B típus Elektronikus okmányolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Műbizonylatolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formanyomtatványok, bizonylat típusok. Beérkező áru bizonylatolása, gyártásközi
bizonylatolás, kimenő áru, hibás termék, selejt termék bizonylatolása. A bizonylatolás
szerepe minőségügyi rendszerben
Karbantartás bizonylatolása

52

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0171-06

Általános öntészet

azonosítója

sza
sza
sza
sza

126/1.1/0171-06
126/1.2/0171-06
126/1.3/0171-06
126/1.4/0171-06

32
30
32
32

0
0
0
0

0
0
126
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános öntészeti feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A feladatok ellátásához méréseket végez
Kezeli a gyártmánykísérő lapokat
Műszakjelentést ír az elvégzett feladatairól
Kapcsolatot tart a minőségellenőrző szakemberrel és a technológiai folyamat többi
résztvevőjével
Intézkedik a keletkezett selejtről
Újítási javaslatokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
B típus Gyártási dokumentáció
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Környezetvédelmi ismeretek
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szervezőkészség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszakvezetés öntödékben. Munkautasítások oktatásának technikái. Vizualizálás szerepe a
munkautasításokban. Gyártmánykísérőlapok, műszaknapló, selejtjelentő mint a
minőségbiztosítási rendszer része
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem, bizonságtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Öntőgépet kezel
Formázógépet kezel
Sütőkemencét kezel
Homokkeverő gépet kezel
Homokregeneráló berendezést kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
5. szint Környezetvédelem
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem, tűzvédelem az öntödékben. Folyékony fém szállításának
biztonságtechnikai feltételei. Szükséges munkaruhatípusok, egyes munkahelyeken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.3/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Vas és acél öntészet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kokillaöntvényt önt
Homokformába önt
Öntvényt tisztít
Ellenőrzi az öntvényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Vasöntészet
A típus Acélöntészet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vas-és acélöntészet technológiája. Acélötvözetek dermedés, öntvények táplálása. Tipikus
vas-, és acélöntvényhibák
Öntészeti ötvözetek csoportosítása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.4/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyű és színesfém öntészet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kokillaöntvényt önt
Homokformába önt
Héjformába önt
Nyomásos öntvényt önt
Precíziós eljárással önt
Öntvényt tisztít
Ellenőrzi az öntvényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Fémöntészet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Könnyű és színesfémek öntési technológiái. Ötvözetek dermedése. Dermedési
típusok.Irányított dermedés szerepe. Öntvények táplálása, a táplálás fajtái. Tipikus öntvény
hibák. Öntészeti ötvözetek csoportosítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0171-06

Homokformázás I.

azonosítója

sza
sza

126/2.1/0171-06
126/2.2/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Formázó anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázógépet kezel
Sütőkemencét kezel
Homokkeverő gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A formázástechnológia alapjai
A típus A formázás anyagai és eszközei
A típus Forma- és magkészítés
B típus Homokelőkészítés gépi és segédberendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formázó anyagok alapanyagai, tulajdonságai csoportjai, felhasználási területek
Formázó anyag készítési technológiák.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntés homokformába
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázó anyagot előkészít
Homokformába önt
Héjformába önt
Pneumatikus döngölő szerszámokat kezel
Homokregeneráló berendezést kezel
Formázógépet kezel
Sütőkemencét kezel
Homokkeverő gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
B típus A formázástechnológia alapjai
A típus A formázás anyagai és eszközei
A típus Forma- és magkészítés
B típus Homokelőkészítés gépi és segédberendezései
A típus Formázó- és magkészítő gépek
A típus Vasöntészet
A típus Acélöntészet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formázási eljárások (kézi, gépi). Egyes eljárások sajátosságai, öntvényre gyakorolt hatása.
Forma keménység, gázáteresztő képesség, szemcsenagyság szerepe.
Tipikus öntési hibák homokformák esetén és azok elkerülésének módjai
Tipikus homoköntvények. Homoköntés előnye, hátránya

59

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

126/3.0/0171-06

Homokformázás II.

azonosítója

szk
szk

126/3.1/0171-06
126/3.2/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/3.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Homokmagkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázó anyagot előkészít
Pneumatikus döngölő szerszámokat kezel
Homokregeneráló berendezést kezel
Formázógépet kezel
Sütőkemencét kezel
Homokkeverő gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus A formázás anyagai és eszközei
A típus Forma- és magkészítés
B típus Homokelőkészítés gépi és segédberendezései
B típus A formázástechnológia alapjai
A típus Formázó- és magkészítő gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magkészítési technológiák (cold box, hot box). Alapanyagválasztással elérhető hatások az
öntvényen. Gázáteresztő képesség, felületi érdesség. Üríthetőség szerepe.
Maghibák: porózus felület, magtörés, túl kemény mag, túl lágy mag
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/3.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntés homokformába, magkészítés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázó anyagot előkészít
Homokformába önt
Héjformába önt
Pneumatikus döngölő szerszámokat kezel
Homokregeneráló berendezést kezel
Formázógépet kezel
Sütőkemencét kezel
Homokkeverő gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus A formázás anyagai és eszközei
A típus Forma- és magkészítés
B típus Homokelőkészítés gépi és segédberendezései
A típus Formázó- és magkészítő gépek
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 100%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
80 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott öntvények formázása kézi döngöléssel. Teljes előkészítési eljárással (formázóanyag
készítés, minta előkészítés, szekrény választás) Hozzá homokmag készítése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

126/4.0/0171-06

Kokilla öntészet

azonosítója

szk
szk

126/4.1/0171-06
126/4.2/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Kokilla öntés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az öntőkokilla beállítását
A fém kokillát és az öntőkanalat előmelegíti
Kokillaöntvényt önt
Kokillamozgató berendezést kezel
Öntőgépet kezel
Fekecselő berendezést működtet
Öntőszerszámot cserél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Fémöntészet
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség

63

46
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
126
80

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntési technológiák kokillaöntésen belül (stacioner, billenő, rotocaster). Kokillamáz
(fekecs) szerepe a szerszámélettartamba, öntvényfelületnél, dermedési viszonyoknál.
Irányított dermedés módja (hütőpatron, vízhűtőkör, fekecs)
Tipikus kokillaöntvény hibák.
Az olvadékkal szemben támasztott követelmény kokilla öntés esetén
Tipikus kokillaöntvények. Kokillaöntés előnye, hátránya
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Kokilla öntés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az öntőkokilla beállítását
A fém kokillát és az öntőkanalat előmelegíti
Kokillaöntvényt önt
Kokillamozgató berendezést kezel
Öntőgépet kezel
Fekecselő berendezést működtet
Öntőszerszámot cserél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Fémöntészet
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
4. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
4. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 100%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
80 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kokilla előkészítés fekecselés, öntvény öntés, széria termelés szerűen. Az öntött öntvények
vizsgálata hibára, optimalizálás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

126/5.0/0171-06

Nyomásos öntészet

azonosítója

szk
szk

126/5.1/0171-06
126/5.2/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomásos öntés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a nyomásos öntőgép működését
Nyomásos öntvényt önt
Nyomásos öntőgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Fémöntészet
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásos öntészeti technológiák (naygnyomásos, alacsonynyomásos- meleg ill
hidegkamrás)
Bevonóanyag szerepe a nyomásos öntészetben. Tipikus nyomásos öntvény hibák.
Tipikus nyomásos öntvények. Nyomásos öntészet előnye. Hátránya.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomásos öntés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a nyomásos öntőgép működését
Nyomásos öntvényt önt
Nyomásos öntőgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Fémöntészet
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 100%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
80 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önálló nyomásos öntőgép kezelés, öntvény gyártás széria szerűen. A gyártott öntvények
vizsgálata, optimalizálás
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13. TANANYAGEGYSÉG

126/6.0/0171-06

Precíziós öntészet

azonosítója

szk
szk

126/6.1/0171-06
126/6.2/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/6.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Precíziós öntés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Viaszkeveréket készít, pépesít
Precíziós eljárással önt
Viaszolvasztó berendezést kezel
Viaszpréselő gépet kezel
Bevonó iszapkeverő gépet kezel
Homokszóró gépet kezel
Viaszkiolvasztó berendezést kezel
Szárító és előmelegítő berendezéseket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Fémöntészet
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A precíziós öntésnél használt alapanyagok azok szerepe. Alakhűség, öntvények
bonyolultsági foka , automtizálási lehetőségek
Tipikus öntvény hibák, az eljárás előnye és hátránya
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/6.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Precíziós öntés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Viaszkeveréket készít, pépesít
Precíziós eljárással önt
Viaszolvasztó berendezést kezel
Viaszpréselő gépet kezel
Bevonó iszapkeverő gépet kezel
Homokszóró gépet kezel
Viaszkiolvasztó berendezést kezel
Szárító és előmelegítő berendezéseket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
A típus Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
A típus Olvasztás, öntés, fémek öntészeti tulajdonságai
B típus Adagszámítás
A típus Fémöntészet
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 100%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
80 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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14. TANANYAGEGYSÉG

126/7.0/0171-06

Egyéb öntészeti
eljárások

azonosítója

szk

126/7.1/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/7.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb öntészeti eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vizsgál, rajzot olvas
Ellenőrzi a minták állapotát
Öntőgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az öntéstechnológia alapjai
B típus Különleges öntőgépek, berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nem annyira elterjedt öntészeti eljárások ismertetése (Tixo, centrifugl. Prototyp casting)
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15. TANANYAGEGYSÉG

126/8.0/0171-06

Öntödei
berendezések

azonosítója

szk
szk

126/8.1/0171-06
126/8.2/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/8.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntőgépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomásos öntőgépet kezel
Kokillamozgató berendezést kezel
Öntőgépet kezel
Formázógépet kezel
Viaszolvasztó berendezést kezel
Viaszpréselő gépet kezel
Bevonó iszapkeverő gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
B típus A műszaki rajz olvasásának szabályai
A típus Formázó- és magkészítő gépek
A típus A formázás, összerakás és öntés szállító és egyéb gépi berendezései
A típus Az anyagterek, olvasztóművek és az öntés gépi berendezései
C típus Gépesítés, automatizálás, karbantartás és környezetvédelem gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Öntészeti szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kokilla, nyomásos öntőgépek felépítése, működése.
Autómata formázó gép működési elve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/8.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Magkészítés, homokregenerálás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sütőkemencét kezel
Homokkeverő gépet kezel
Homokregeneráló berendezést kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakrajzi alapfogalmak, nézetek, metszetek, áthatások ismerete
B típus A műszaki dokumentáció ismérvei
B típus A műszaki rajz olvasásának szabályai
B típus Homokelőkészítés gépi és segédberendezései
A típus Formázó- és magkészítő gépek
C típus A géphiba bizonylatolása
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Öntészeti szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magkészító gépek felépítése. Fűtési (hűtési) rendszerek
Homokelőkészítő művek: keverők, adagolók, silók, homoktovábbító rendszerek
Homokregeneráló berendezések: mechanikus, termikus.
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16. TANANYAGEGYSÉG

126/9.0/0171-06

Öntvénytisztítás

azonosítója

szk
szk

126/9.1/0171-06
126/9.2/0171-06

40
0

0
0

0
44

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/9.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntvénytisztítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Öntvényt tisztít
Ellenőrzi az öntvényeket
Öntvénytisztító gépet kezel
Rázóasztalt kezel
Fűrészgépet kezel
Csiszológépet kezel
Homokrögtörő gépeket kezel
Vastalanító berendezést kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Öntvénytisztítás és kikészítés
A típus Öntvényürítés és tisztítás gépi berendezései
A típus A felöntések és beömlők eltávolításának és az öntvények finomtisztításának gépi
berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntvény tisztítás módjai: fűrészelés, csiszolás, szemcseszórás,koptatás, pácolás.
Ötvénytizstítás gépei berendezései: Szemcseszóró berendezések (forgó asztalos, hevederes,
függesztékes), Tisztító dobok, homokeltávolító berendezések.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/9.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntvénytisztítás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Öntvényt tisztít
Ellenőrzi az öntvényeket
Öntvénytisztító gépet kezel
Rázóasztalt kezel
Fűrészgépet kezel
Csiszológépet kezel
Homokrögtörő gépeket kezel
Vastalanító berendezést kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Öntvénytisztítás és kikészítés
A típus Öntvényürítés és tisztítás gépi berendezései
A típus A felöntések és beömlők eltávolításának és az öntvények finomtisztításának gépi
berendezései
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Az öntőminták színei, jelölései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 100%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
44 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntvény tisztítás, kikészítés önállóan, különböző geometriájú és különböző technológiával
előállított öntvények esetén.
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17. TANANYAGEGYSÉG

126/10.0/0171-06

Öntőminták,
öntőszerszámok

azonosítója

szk
szk
szk

126/10.1/0171-06
126/10.2/0171-06
126/10.3/0171-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/10.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntőminták, öntőszerszámok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vizsgál, rajzot olvas
Ellenőrzi a minták állapotát
Ellenőrzi a magszekrényeket
Ellenőrzi a formázókeverék minőségét
Ellenőrzi a formázóberendezések működését
Ellenőrzi a kéziszerszámokat
Összehasonlítja a dokumentációt a formával
Öntőszerszámot előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakrajzi alapfogalmak, nézetek, metszetek, áthatások ismerete
C típus Összetett mértani testek felépítése
A típus Rajzolvasás
B típus A mintarajzzal szemben támasztott követelmények
B típus Középfokú rajztechnikai és számítástechnikai ismeretek
B típus A műszaki dokumentáció ismérvei
B típus A műszaki rajz olvasásának szabályai
B típus Mértani alapfogalmak, konvex és konkáv felületek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzolvasás
4. szint Rajzkészítés
5. szint Mintakészítő jelképek értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Az öntőminták színei, jelölései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntőformák fajtái: maradó és nem maradó. Szerszám élettartamot befolyásoló tényezők
egyes öntészeti eljárásnál. Szerszámok nyagai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/10.2/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntőszerszámok tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vizsgál, rajzot olvas
Ellenőrzi a minták állapotát
Ellenőrzi a magszekrényeket
Ellenőrzi a formázókeverék minőségét
Ellenőrzi a formázóberendezések működését
Ellenőrzi a kéziszerszámokat
Összehasonlítja a dokumentációt a formával
Öntőszerszámot előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakrajzi alapfogalmak, nézetek, metszetek, áthatások ismerete
C típus Összetett mértani testek felépítése
A típus Rajzolvasás
B típus A mintarajzzal szemben támasztott követelmények
B típus Középfokú rajztechnikai és számítástechnikai ismeretek
B típus A műszaki dokumentáció ismérvei
B típus A műszaki rajz olvasásának szabályai
B típus Mértani alapfogalmak, konvex és konkáv felületek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzolvasás
4. szint Rajzkészítés
5. szint Mintakészítő jelképek értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Az öntőminták színei, jelölései
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önthető öntvény tervezése. Tipikus öntőszerszám tervezési hibák, amelyek
öntvényhibához, nehéz üríthetőséghez, nehéz tisztíthatósághoz vezetnek. Alapvető
tervezési, számolási lépések: beömlőrendszer, tápláló.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/10.3/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntőszerszámok, minták gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vizsgál, rajzot olvas
Ellenőrzi a minták állapotát
Ellenőrzi a magszekrényeket
Ellenőrzi a formázókeverék minőségét
Ellenőrzi a formázóberendezések működését
Ellenőrzi a kéziszerszámokat
Összehasonlítja a dokumentációt a formával
Öntőszerszámot előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakrajzi alapfogalmak, nézetek, metszetek, áthatások ismerete
C típus Összetett mértani testek felépítése
A típus Rajzolvasás
B típus A mintarajzzal szemben támasztott követelmények
B típus Középfokú rajztechnikai és számítástechnikai ismeretek
A típus Mintakészítés gépi berendezései
B típus A műszaki rajz olvasásának szabályai
B típus Mértani alapfogalmak, konvex és konkáv felületek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzolvasás
4. szint Rajzkészítés
5. szint Mintakészítő jelképek értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 50%
Esetleírás készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felügyelet mellett illetve részfeladatokon keresztül szerszámkészítés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

126/11.0/0171-06

Formatöltés és
dermedés szimuláció

azonosítója

szk

126/11.1/0171-06

28

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/11.1/0171-06
A tananyagelem megnevezése:
Formatöltés és dermedés szimuláció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vizsgál, rajzot olvas
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Középfokú rajztechnikai és számítástechnikai ismeretek
B típus Az öntéstechnológia alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzolvasás
4. szint Rajzkészítés
5. szint Mintakészítő jelképek értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnikai szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formatöltési és dermedési szimulációs programok megismerése. Alapelvük elsajátítása.
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Az 54 521 03 0010 54 02 azonosító számú, Színesfémkohászati technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0141-06

Munkabiztonság,
baleset-, tűz- és
környezetvédelem

jellege

azonosítója

sza

126/1.1/0141-06

0

36

0

sza

126/1.2/0141-06

72

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

108

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonsági, balesetvédelemi, tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat
Rendet tart a munkahelyi környezetében
Tisztán tartja a munkahelyi környezetét
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő szerveket
(mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényes
utasítások/rendelkezések szerint jár el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Elsősegélynyújtás
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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
Havaria esemény esetén végrehajtandó feladatok
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő szerveket
(mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényes
utasítások/rendelkezések szerint jár el
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelem
A típus Munkabiztonság
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések
A típus Elsősegélynyújtás
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Elsősegélynyújtás
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
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
Lehetséges Havaria események a melegüzemben
Havaria esetére érvényes utasítások, rendelkezések
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
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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.
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

20. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0141-06

Minőségbiztosítási
alapismeretek

azonosítója

sza

126/2.1/0141-06

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait
Részt vesz a munkabiztonsági javaslatok kidolgozásában
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségbiztosítási alapismeretek
C típus Minőségbiztosítási Kézikönyv
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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36

A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai
A minőségbiztosítási rendszer és szabványos követelményei
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció
Az egyén szerepe a minőségbiztosításban
Minőséget támogató módszerek (5S, 3G, brainstorming, Pareto-elemzés, Isikawa diagram
stb.)
Minőségtervezés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0170-06

Fémtan

azonosítója

sza
sza
sza
sza

126/1.1/0170-06
126/1.2/0170-06
126/1.3/0170-06
126/1.4/0170-06

36
36
0
0

0
0
84
84

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
240
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Vas és acél metallurgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vas szén állapotábra, Fémek récsszerkezete.A hűlési sebesség hatása az ötvözetek
átalakulására. Ipari ötvözetek csoportosítása. Széntartalom hatása az acélok
tulajdonságára. Ötvöző anyagok hatása az acélok fontosabb jellemzőire
Hőkezelés hatása a szövetre, elérhető mechanikai tulajdonságok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Színes- és könnyűfém metallurgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
5. szint Súly (tömeg) mérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Két és többalkotós állapotábrák, Fémek rácsszerkezete, dermedés morfológiája,Főbb ipari
könnyű és zsínes fémek, felhasználási területek
Hőkezelés hatása a szövetre, elérhető mechanikai tulajdonságok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémtan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémkezelési gyakorlatok, mérések. Gáztartalom, zárványtartalom meghatározása.
Termikus analízis mérések végzése. Hatásvizsgálat. Ötvöző hányad számítás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.4/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Próbákat vesz és elemzésre küld
Anyagvizsgáló berendezést kezel
Anyagvizsgálatot végez
Próbákat azonosít
Gyártás közben irányítja a mintavételezést
Számítógépes adatnyilvántartást végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Próbavétel
A típus Anyagvizsgálat
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
4. szint Anyagvizsgálóberendezések kezelése
5. szint Hőmérsékletmérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati labor
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai összetétel vizsgálat. Spektrometer kezelése, próba előkészítés. Mikro és
makrocsiszolat készítés. Mikroszkópos vizsgálatok
Szakítóvizsgálat, keménységmérés, roncsolásmentes vizsgálatok
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22. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0170-06

Olvasztás

azonosítója

sza
sza

126/2.1/0170-06
126/2.2/0170-06

36
36

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodk a gépen előírt paraméterek beállításáról
A felügyelete és üzemeltetése alá tartozó fő- és kisegítő berendezésekre előírt biztonsági
ellenőrzéseket elvégzi, előkészíti az üzemeltetéshez
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzálló anyagok
B típus Gyártási dokumentáció
A típus Hőmérsékletmérés
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Acél, öntöttvas olvasztási technológiák. Színesfém olvasztási technológiák. Fémkezelési é
fémtisztítási eljárások. Ötvözési, modifikálási eljárások
Melegüzem berendezései: Olvasztó berendezések, öntőgépek (kokillaöntőgép,
nyomásosöntőgép, homokformázógép, maglövőgép)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Alapanyagot előkészíttet
Segédanyagot előkészíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzálló anyagok
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
B típus Termék tárolása (deponálás)
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzálló anyagok, fajtái csoportosítása, felhasználási területek.Tűzáló téglák, masszák,
betonok. Segédanyagok fajtái csoportosítása, termék minőségre és termelékenységre való
hatásuk
Ötvözők hatása. Alapanyagok tulajdonságai, csoportosítása. Nyersvas, acél, színesfémek
előállítására, gyártásra vonatkozó ismeretek
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23. TANANYAGEGYSÉG

126/3.0/0170-06

Műszaki rajz

azonosítója

sza

126/3.1/0170-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/3.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzeléstechnikai berendezéseket kezel (pl: üstfűtő, gázégők)
Porelszívó/leválasztó berendezést kezel
Adagolóberendezéseket működtet
Szállítószalagot kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajz, géprajzi ismeretek. Önálló rajzkészítés
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0
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24. TANANYAGEGYSÉG

126/4.0/0170-06

Az olvasztás gépei,
berendezései

azonosítója

sza
sza
sza

126/4.1/0170-06
126/4.2/0170-06
126/4.3/0170-06

36
36
36

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítteti a berendezéseket a karbantartáshoz (letakaríttatja a berendezéseket, üresre
járat)
A helyszínre szállíttatja a javításhoz, cseréhez szükséges anyagokat
Biztosíttatja a karbantartás közbeni berendezésmozgatási és egyéb funkciókat
A karbantartást követően elvégezteti a komplex funkciópróbákat
Üzemelés közben folyamatosan figyeli a berendezések műszaki állapotát
Rögzíti és jelzi a berendezés műszaki állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
C típus Ábrázolási módok
B típus Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pneumtaikai és hidraulikai alapismeretek. Hajtások ismerete. PLC vezérlésről átfogó
ismeretaanyag elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzeléstechnikai gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzeléstechnikai berendezéseket kezel (pl: üstfűtő, gázégők)
Gázinjektáló berendezéseket kezel
A munkájához szükséges kisgépeket, eszközöket, használja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tüzeléstechnikai berendezések
B típus Gépbeállítás
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
C típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
2. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáz és elektromos fűtésű olvasztó kemencék, adagoló berendezések. Kemence falazás
eszközei, berendezései. Működési elvük
Hőfokszabályozás fajtái, hőelemek ismerete
Tüzeléstechnikai berendezések működési elve, biztonságtechnika
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérleget kezel
Porelszívó/leválasztó berendezést kezel
Adagolóberendezéseket működtet
Szállítószalagot kezel
A munkájához szükséges kisgépeket, eszközöket, használja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Segédberendezések
B típus Gépbeállítás
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
C típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
2. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adagoló berendezések, szállítószalagok, elszívó berendezések fajtái működési elve

98

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

126/5.0/0170-06

azonosítója

Termelés tervezés és
irányítás

sza
sza
sza
sza

126/5.1/0170-06
126/5.2/0170-06
126/5.3/0170-06
126/5.4/0170-06

41
0
42
35

0
42
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
160
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés irányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyezteti a termelési feladatokat
Rögzíti és jelzi a műszak alatt történt rendellenességeket, hiányosságokat, megoldásokra
javaslatot tesz
Kapcsolatot tart a technológiai folyamatban résztvevőkkel
Kezeli a gyártási folyamatban fellépő rendkívüli helyzeteket
Gyártás közben ellenőrzi a technológiai paraméterek betartását (hőmérséklet, ciklusidők
stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok alaki és formai ismerete
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
C típus Hulladékeltávolítás
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Hulladékkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Technológiai ráépülések, termelés szervezéssel kapcsolatos ismeretek,
anyaggazdálkodással kapcsolatos ismeretek, termék és folyamat optimalizálás
Minőségre ható tényezők: ember, gép, környezet
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot előkészíttet
Segédanyagot előkészíttet
A felügyelete és üzemeltetése alá tartozó fő- és kisegítő berendezésekre előírt biztonsági
ellenőrzéseket elvégzi, előkészíti az üzemeltetéshez
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagelőkészítés
B típus Kohászati előkészítő műveletek
B típus Anyagbiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 50%
A képzési helyszín jellege:
üzemlátogatás
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelés tervezése, létszám- , gépkapacitás összefüggésben. Kapacitás számítás
Optimális alap és segédanyag tárolás a termelés balesetvédelem és biztonságtechnika
szempontjából
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetés elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és irányítja az alá beosztott dolgozókat
Utasításokat ad ki
Ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, minőségügyi előírások
betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
B típus Fémtani alapok
A típus Környezetvédelmi ismeretek
C típus Hulladékeltávolítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dolgozói motiváció, dolgozói innováció jelentősége. Vezetői típusok, irányítási módok.
Meggyőző, motiváló képesség fejlesztése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.4/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Bizonylatolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot műbizonylatol
Segédanyagot műbizonylatol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műbizonylat
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
B típus Elektronikus okmányolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Műbizonylatolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formanyomtatványok, bizonylat típusok. Beérkező áru bizonylatolása, gyártásközi
bizonylatolás, kimenő áru, hibás termék, selejt termék bizonylatolása. A bizonylatolás
szerepe minőségügyi rendszerben
Karbantartás bizonylatolása
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26. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0172-06

Általános kohászati
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza

126/1.1/0172-06
126/1.2/0172-06
126/1.3/0172-06

30
38
40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kohászati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét beállítja, homogenizálja
Levezeti a csapolást
Felügyeli és irányítja a folyékony fém mozgását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
C típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
C típus Ábrázolási módok
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
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
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzolvasás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszakvezetés kohászati üzemekben. Munkautasítások oktatásának technikái.
Vizualizálás szerepe a munkautasításokban. Gyártmánykísérőlapok, műszaknapló,
selejtjelentő mint a minőségbiztosítási rendszer része
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem, bizonságtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító, daraboló gépet kezel
Anyagválogató berendezést kezel
Présgépet kezel
Salaklehúzó gépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munkavédelem, tűzvédelem a kohászati üzemekben. Folyékony fém szállításának
biztonságtechnikai feltételei. Szükséges munkaruhatípusok, munkavédelmi felszerelések,
egyes munkahelyeken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.3/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
A típus Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Környezetvédelem
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes hulladékok csoportosítása, veszélyes hulladék kezelés csoportonként.
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27. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0172-06
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126/2.1/0172-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Színesfém metallurgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét beállítja, homogenizálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrokémiai alapfogalmak
A típus Az ércelőkészítés berendezései
A típus Egyéb fémek kohászata, előállításuk elektrolízissel
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Színes fémek rácsszerkezetei, állapotábrái. Ötvözők hatása a mechanikai tulajdonságokra
Színesfémek csoportosítása, ipari és egyéb felhasználás területei
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28. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

126/3.0/0172-06

Alumíniumkohászat
I.

sza

126/3.1/0172-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/3.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Timföldgyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az ércelőkészítés berendezései
A típus A timföldgyártás fizikai, kémiai alapelvei
A típus A Bayer-féle timföldgyártás technológiája
A típus A Bayer-féle timföldgyártás üzemvitele
A típus A timföldgyártás gépei
A típus Korundgyártás, kádkövek előállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bauxit bányászat ismertetése. Bauxit csoportosítása származása szerint. Timföldgyártás
technológiája (Bayer eljárás) Timföldgyártás termékei.
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29. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

126/4.0/0172-06

Alumíniumkohászat
II.

szk
szk

126/4.1/0172-06
126/4.2/0172-06

36
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Alumíniumkohászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét beállítja, homogenizálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrokémiai alapfogalmak
A típus Az alumínium kohászata
A típus Az alumínium tisztítása (raffinálás)
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alumínium gyártás elektolízissel. Anód, katód fogalma. Elektrolízis kád felépítés.
Alumínium egalizálása, tisztítása (raffinálás)
Alumínium előállítás energia szükséglete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.2/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Alumíniumkohászat gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét beállítja, homogenizálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektrokémiai alapfogalmak
A típus Az alumínium kohászata
A típus Az alumínium tisztítása (raffinálás)
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás
Képzési idő:
108 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alumíniumkohászati üzem termelő munkájának megismerése. Minden munkafázis
megfigyelése , több napon keresztül.
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30. TANANYAGEGYSÉG

126/5.0/0172-06
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azonosítója

szk

126/5.1/0172-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Rézkohászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét beállítja, homogenizálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rézkohászat
A típus Színesfémkohászati berendezések
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rézérc csoportosítása (természetes, oxidos, szulfidos)
Szulfidos rezek kohósítása előkészítése(zúzás,aprítás, pörkölés) olvasztása, raffinálása
Nemesfémet tartalmazó rézércek kohósítása. Parkes eljárás
Réz mechanikai tulajdonságai
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31. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

megnevezése

jellege

azonosítója

126/6.0/0172-06

Kohászati előkészítő
műveletek

szk

126/6.1/0172-06

45

0

0

szk

126/6.2/0172-06

45

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/6.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát
Darabolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az ércelőkészítés berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rézércek előkészítése zúzással, aprítás kénmentesítése.(pörkölés)
Szekunder ötvözetek alapanyagainak válogatása előkészítése
Bauxit aprítás örlés, szárítás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/6.2/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek berendezések beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Olvasztókemencét előkészít
Olvasztómű állapotát ellenőrzi
Előkészíti az üstöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Olvasztóberendezések optimális beállításai energia szükséglet, teljesítmény-kapacitás és
minőség függvényéban. Szállítőszalagok beállítása az anyag adagolás ill felhasználás
függvényében
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

126/7.0/0172-06

Olvasztás

azonosítója

szk
szk

126/7.1/0172-06
126/7.2/0172-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/7.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Olvasztás technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betétet és ötvözőmennyiséget számol
Ötvöző fémet mérlegel ötvöz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
B típus Hulladékalumínium feldolgozás
B típus Adagszámítás
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntészeti ötvözetek, kovácsolási ötvözetek egyéb képlékeny alakítással alakított ötvözetek
előállítása ötvözéssel. Ötvöző adagolás módjai
Ötvöző mennyiségének számítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/7.2/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Olvasztástechnológia gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét beállítja, homogenizálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
B típus Hulladékalumínium feldolgozás
B típus Adagszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
112 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önálló kemence kezelés, ötvöző berendezések kezelése. Szekunder alumínium gyártása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

126/8.0/0172-06

Gépek, berendezések
szk
I.

azonosítója

126/8.1/0172-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/8.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagelőkészítés gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Aprító, daraboló gépet kezel
Anyagválogató berendezést kezel
Présgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az ércelőkészítés berendezései
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzolvasás
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Daraboló, sedderelő, aprítő, örlő, szárító berendezések.

115

54

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

54

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

126/9.0/0172-06

szk
Gépek, berendezések
szk
II.
szk

azonosítója

126/9.1/0172-06
126/9.2/0172-06
126/9.3/0172-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/9.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Olvasztóművek és gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzó gépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
C típus A géphiba bizonylatolása
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzolvasás
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzeléstechnikai berendezések, adagolók, szállítószalagok
Ötvözés berendezései
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/9.2/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Olvasztóművek és gépei gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzó gépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
C típus A géphiba bizonylatolása
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzolvasás
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önálló munkavégzés, ötvözet előállítás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/9.3/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzó gépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Aprító, daraboló gépet kezel
Anyagválogató berendezést kezel
Présgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alumíniumkohók gépi berendezései
C típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C típus A géphiba bizonylatolása
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Rajzolvasás
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Olvasztóművek, kohók berendezései és kiszolgáló egységeinek, fő alktrészeinek és
működésüknek ismerete. Kemence buktató hidraulika, pneumatikus, szalagos
anyagtovábbítás, örlőmalmok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

126/10.0/0172-06

Félkésztermék
gyártás

azonosítója

szk
szk

126/10.1/0172-06
126/10.2/0172-06

54
0

0
0
160
0 106

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/10.1/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Félkésztermék gyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Présgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hengerművek gépei
A típus A sajtolás gépi berendezései
A típus A húzás gépei
A típus Egyéb képlékenyalakító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lemez hengerlés, huzal húzás, tuskó öntés, rúd sajtolás, technológiája, berendezései
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/10.2/0172-06
A tananyagelem megnevezése:
Félkésztermék gyártás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Présgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hengerművek gépei
A típus A sajtolás gépi berendezései
A típus A húzás gépei
A típus Egyéb képlékenyalakító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
106 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félkésztermék gyártás önálló munkavégzéssel
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Az 54 521 03 0010 54 03 azonosító számú, Vaskohászati technikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0141-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonsági, balesetvédelemi, tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat
Rendet tart a munkahelyi környezetében
Tisztán tartja a munkahelyi környezetét
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő szerveket
(mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényes
utasítások/rendelkezések szerint jár el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Elsősegélynyújtás
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésér
Elsősegélyt igánylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Havaria esemény esetén végrehajtandó feladatok
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő szerveket
(mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényes
utasítások/rendelkezések szerint jár el
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelem
A típus Munkabiztonság
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések
A típus Elsősegélynyújtás
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Elsősegélynyújtás
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
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
Lehetséges Havaria események a melegüzemben
Havaria esetére érvényes utasítások, rendelkezések
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok.
A védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek,
nemzeti parkok, védett természeti területek.
A víz
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem szabályozása
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A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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37. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0141-06

Minőségbiztosítási
alapismeretek

azonosítója

sza

126/2.1/0141-06

36

0

0

összes
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0141-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait
Részt vesz a munkabiztonsági javaslatok kidolgozásában
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségbiztosítási alapismeretek
C típus Minőségbiztosítási Kézikönyv
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai
A minőségbiztosítási rendszer és szabványos követelményei
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáci
Az egyén szerepe a minőségbiztosításban
Minőséget támogató módszerek (5S, 3G, brainstorming, Pareto-elemzés, Isikawa diagram
stb.)
Minőségtervezés
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38. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0170-06

Fémtan

azonosítója

sza
sza
sza
sza

126/1.1/0170-06
126/1.2/0170-06
126/1.3/0170-06
126/1.4/0170-06

36
36
0
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0
0
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84

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
240
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Vas és acél metallurgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vas szén állapotábra, Fémek récsszerkezete.A hűlési sebesség hatása az ötvözetek
átalakulására. Ipari ötvözetek csoportosítása. Széntartalom hatása az acélok
tulajdonságára. Ötvöző anyagok hatása az acélok fontosabb jellemzőir
Hőkezelés hatása a szövetre, elérhető mechanikai tulajdonságok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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126/1.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Színes- és könnyűfém metallurgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
5. szint Súly (tömeg) mérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Két és többalkotós állapotábrák, Fémek rácsszerkezete, dermedés morfológiája,Főbb
ipari könnyű és zsínes fémek, felhasználási területek
Hőkezelés hatása a szövetre, elérhető mechanikai tulajdonságok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémtan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémtisztítást, zárványtartalom csökkentést, zárványmodifikálást végez
Hőmérsékletet becsül/mér
Gázöblítést végez, kemencében, konverterben, üstben (pl. argon, nitrogén)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
A feladatok ellátásához méréseket végez
Meghatározza a csapolandó mennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Fémtani alapok
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Metallurgiai, technológiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémkezelési gyakorlatok, mérések. Gáztartalom, zárványtartalom meghatározása.
Termikus analízis mérések végzése. Hatásvizsgálat. Ötvöző hányad számítás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.4/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Próbákat vesz és elemzésre küld
Anyagvizsgáló berendezést kezel
Anyagvizsgálatot végez
Próbákat azonosít
Gyártás közben irányítja a mintavételezést
Számítógépes adatnyilvántartást végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Próbavétel
A típus Anyagvizsgálat
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
4. szint Anyagvizsgálóberendezések kezelése
5. szint Hőmérsékletmérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati labor
Képzési idő:
84 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai összetétel vizsgálat. Spektrometer kezelése, próba előkészítés. Mikro és
makrocsiszolat készítés. Mikroszkópos vizsgálatok
Szakítóvizsgálat, keménységmérés, roncsolásmentes vizsgálatok
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39. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0170-06

Olvasztás

azonosítója
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sza

126/2.1/0170-06
126/2.2/0170-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodk a gépen előírt paraméterek beállításáról
A felügyelete és üzemeltetése alá tartozó fő- és kisegítő berendezésekre előírt biztonsági
ellenőrzéseket elvégzi, előkészíti az üzemeltetéshez
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzálló anyagok
B típus Gyártási dokumentáció
A típus Hőmérsékletmérés
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Acél, öntöttvas olvasztási technológiák. Színesfém olvasztási technológiák. Fémkezelési
és fémtisztítási eljárások. Ötvözési, modifikálási eljárások
Melegüzem berendezései: Olvasztó berendezések, öntőgépek (kokillaöntőgép,
nyomásosöntőgép, homokformázógép, maglövőgép)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Alapanyagot előkészíttet
Segédanyagot előkészíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzálló anyagok
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Kohászati alapanyagok
B típus Kohászati segédanyagok
B típus Termék tárolása (deponálás)
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Figyelemmegosztás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzálló anyagok, fajtái csoportosítása, felhasználási területek.Tűzáló téglák, masszák,
betonok. Segédanyagok fajtái csoportosítása, termék minőségre és termelékenységre
való hatásuk
Ötvözők hatása. Alapanyagok tulajdonságai, csoportosítása. Nyersvas, acél, színesfémek
előállítására, gyártásra vonatkozó ismeretek
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40. TANANYAGEGYSÉG

126/3.0/0170-06

Műszaki rajz

azonosítója

sza

126/3.1/0170-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/3.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzeléstechnikai berendezéseket kezel (pl: üstfűtő, gázégők)
Porelszívó/leválasztó berendezést kezel
Adagolóberendezéseket működtet
Szállítószalagot kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajz, géprajzi ismeretek. Önálló rajzkészítés
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41. TANANYAGEGYSÉG

126/4.0/0170-06

Az olvasztás gépei,
berendezései

azonosítója

sza
sza
sza

126/4.1/0170-06
126/4.2/0170-06
126/4.3/0170-06

36
36
36

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítteti a berendezéseket a karbantartáshoz (letakaríttatja a berendezéseket, üresre
járat)
A helyszínre szállíttatja a javításhoz, cseréhez szükséges anyagokat
Biztosíttatja a karbantartás közbeni berendezésmozgatási és egyéb funkciókat
A karbantartást követően elvégezteti a komplex funkciópróbákat
Üzemelés közben folyamatosan figyeli a berendezések műszaki állapotát
Rögzíti és jelzi a berendezés műszaki állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
C típus Ábrázolási módok
B típus Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pneumtaikai és hidraulikai alapismeretek. Hajtások ismerete. PLC vezérlésről átfogó
ismeretaanyag elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzeléstechnikai gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzeléstechnikai berendezéseket kezel (pl: üstfűtő, gázégők)
Gázinjektáló berendezéseket kezel
A munkájához szükséges kisgépeket, eszközöket, használja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tüzeléstechnikai berendezések
B típus Gépbeállítás
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
C típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
2. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáz és elektromos fűtésű olvasztó kemencék, adagoló berendezések. Kemence falazás
eszközei, berendezései. Működési elvük
Hőfokszabályozás fajtái, hőelemek ismerete
Tüzeléstechnikai berendezések működési elve, biztonságtechnika
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló gépek és berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérleget kezel
Porelszívó/leválasztó berendezést kezel
Adagolóberendezéseket működtet
Szállítószalagot kezel
A munkájához szükséges kisgépeket, eszközöket, használja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Segédberendezések
B típus Gépbeállítás
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
C típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
2. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adagoló berendezések, szállítószalagok, elszívó berendezések fajtái működési elve
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42. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

126/5.0/0170-06

Termelés tervezés és
irányítás

sza
sza
sza
sza

126/5.1/0170-06
126/5.2/0170-06
126/5.3/0170-06
126/5.4/0170-06

41
0
42
35
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gyakorlati

megnevezése
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
160
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.1/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés irányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyezteti a termelési feladatokat
Rögzíti és jelzi a műszak alatt történt rendellenességeket, hiányosságokat, megoldásokra
javaslatot tesz
Kapcsolatot tart a technológiai folyamatban résztvevőkkel
Kezeli a gyártási folyamatban fellépő rendkívüli helyzeteket
Gyártás közben ellenőrzi a technológiai paraméterek betartását (hőmérséklet, ciklusidők
stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok alaki és formai ismerete
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
C típus Hulladékeltávolítás
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Hulladékkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Technológiai ráépülések, termelés szervezéssel kapcsolatos ismeretek,
anyaggazdálkodással kapcsolatos ismeretek, termék és folyamat optimalizálás
Minőségre ható tényezők: ember, gép, környezet
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.2/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot előkészíttet
Segédanyagot előkészíttet
A felügyelete és üzemeltetése alá tartozó fő- és kisegítő berendezésekre előírt biztonsági
ellenőrzéseket elvégzi, előkészíti az üzemeltetéshez
Ellenőrzi a gyártás során felhasznált anyagok technológiában előírt állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagelőkészítés
B típus Kohászati előkészítő műveletek
B típus Anyagbiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 50%
A képzési helyszín jellege:
üzemlátogatás
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelés tervezése, létszám- , gépkapacitás összefüggésben. Kapacitás számítás
Optimális alap és segédanyag tárolás a termelés balesetvédelem és biztonságtechnika
szempontjából
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.3/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetés elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és irányítja az alá beosztott dolgozókat
Utasításokat ad ki
Ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, minőségügyi előírások
betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
B típus Fémtani alapok
A típus Környezetvédelmi ismeretek
C típus Hulladékeltávolítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség

140

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dolgozói motiváció, dolgozói innováció jelentősége. Vezetői típusok, irányítási módok.
Meggyőző, motiváló képesség fejlesztése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.4/0170-06
A tananyagelem megnevezése:
Bizonylatolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot műbizonylatol
Segédanyagot műbizonylatol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műbizonylat
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
B típus Elektronikus okmányolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Műbizonylatolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formanyomtatványok, bizonylat típusok. Beérkező áru bizonylatolása, gyártásközi
bizonylatolás, kimenő áru, hibás termék, selejt termék bizonylatolása. A bizonylatolás
szerepe minőségügyi rendszerben
Karbantartás bizonylatolása
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43. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0//0173-06
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azonosítója

szk

126/1.1/0173-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vaskohászati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli és irányítja a folyékony fém mozgását
Anyagválogatást ellenőriz
Kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
B típus Gyártási dokumentáció
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Műbizonylatolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszakvezetés a vaskohászatban. Munkautasítások oktatásának technikái. Vizualizálás
szerepe a munkautasításokban. Gyártmánykísérőlapok, műszaknapló mint a
minőségbiztosítási rendszer része
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44. TANANYAGEGYSÉG

126/1.0/0173-06

Általános
vaskohászati
ismeretek

jellege

azonosítója

szk

126/1.1/0173-06

39

0

0

szk

126/1.2/0173-06

37

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vaskohászati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli és irányítja a folyékony fém mozgását
Anyagválogatást ellenőriz
Kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
B típus Gyártási dokumentáció
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Gyártásközi ellenőrzés
5. szint Műbizonylatolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszakvezetés a vaskohászatban. Munkautasítások oktatásának technikái. Vizualizálás
szerepe a munkautasításokban. Gyártmánykísérőlapok, műszaknapló mint a
minőségbiztosítási rendszer része
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/1.2/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem,munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli és irányítja a folyékony fém mozgását
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét homoganizálja, beállítja
Levezeti a csapolást
Présgépet kezel
Aprító, darabológépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások ismerete
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
37 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem, tűzvédelem a vaskohászatban. Szükséges munkaruhatípusok, egyes
munkahelyeken. Lehetséges balesetek (quazi balesetek)
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45. TANANYAGEGYSÉG

126/2.0/0173-06

Vasérc és
ércelőkészítési
eljárások

azonosítója

szk

126/2.1/0173-06

55

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/2.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasérc és az ércelőkészítési eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagválogatást végez
Anyagválogatást ellenőriz
Kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát
Darabolást végez
Aprító, darabológépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyersvasgyártási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Környezetvédelem
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasérc lelőhelyek, előfordulása, összetétele.
Vasérc előkészítés módjai: Aprítás, osztályozás, pörkölés, brikettálás
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46. TANANYAGEGYSÉG

126/3.0/0173-06

Nyersvas gyártás I.

azonosítója

szk

126/3.1/0173-06

63

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/3.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyersvas gyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szennyezett fémforgácsot előkészíttet
Betétet és ötvözőmennyiséget számol
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét homoganizálja, beállítja
Szabályozza az olvadék szintet
Levezeti a csapolást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyersvasgyártási ismeretek
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Adagszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Metallurgiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
63 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersvas gyártás metallurgiai alapjai, Nyersvasredukálás. Felhasznált anyagok a
nyersvas gyártásnál: Pellet, vashulladék, salakképző, kohókoksz. Kohókoksz előállítása
Fehér - acélgyártási nyersvas, szürke - öntészeti nyersvas
Nagyolvasztóban lejátszódó folyamatok
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47. TANANYAGEGYSÉG

126/4.0/0173-06

Nyersvas gyártás II.

azonosítója

szk
szk
szk

126/4.1/0173-06
126/4.2/0173-06
126/4.3/0173-06

54
54
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyolvasztó
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Olvasztó kemencét előkészít
Olvasztómű állapotát ellenőrzi
Letisztítja a csapoló nyílást
Előkészíti az üstöket
Csapolónyílást javít
Besegít a tűzálló falzat cseréjébe
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nagyolvasztóművek gépi berendezéseinek szerkezete, működése
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
C típus Ábrázolási módok
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzolvasás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nagy olvasztó felépítése, részei. Torok adagoló,torok záró harang Cooper kamra,
gázelvezetés, hideg levegőbevezetés, forró levegő befúvó, nyersvas csapoló nyílás, salak
kivezető
Nagyolvasztó zónái:redukciós zóna, forró abszorpciós zóna, fúziós zóna, égési zóna
nagyolvasztó tűzálló anyagai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.2/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
A nyersvasgyártás melléktermékei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzógépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyersvasgyártási ismeretek
A típus Környezetvédelmi ismeretek
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyüjtés
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Környezetvédelem
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Hulladékkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%

150

A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Melléktermékek és azok hasznosítása. Torokgáz mint energia hordozó
Nagyolvasztósalak jellemzője metallurgiája. Kohóhabsalak, granulált kohósalak
előállítása, felhasználási területei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/4.3/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyersvas gyártás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzógépet kezel
Olvasztó kemencét előkészít
Levezeti a csapolást
Működteti a nyersvaskeverő berendezést (be- és kiöntés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyersvasgyártási ismeretek
A típus Nagyolvasztóművek gépi berendezéseinek szerkezete, működése
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Adagszámítás
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
B típus Gyártási dokumentáció
A típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
4. szint Metallurgiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
112 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersvas gyártás technológiájának megismerése üzemi környezetben, Önálló
munkavégzéssel
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48. TANANYAGEGYSÉG

126/5.0/0173-06

Acélgyártás

azonosítója

szk
szk
szk

126/5.1/0173-06
126/5.2/0173-06
126/5.3/0173-06

54
54
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Acélgyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Olvasztó kemencét előkészít
Olvasztómű állapotát ellenőrzi
Letisztítja a csapoló nyílást
Elektródahosszabbító berendezést kezel
Adagolja az alap- és segédanyagokat technológiai előírás szerint
A fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét homoganizálja, beállítja
Szabályozza az olvadék szintet
Levezeti a csapolást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az acélgyártás alapfogalmai, alapvető folyamatai
A típus Az acél előállítása
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Adagszámítás
B típus Nagytisztaságú acélok előállítása
B típus Az acél leöntése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Metallurgiai számítások
4. szint Tüzeléstechnikai számítások
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
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Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Acél gyártás folymata, technológiája : nyersacél előállítás-szennyezők és a karbon
oxidációja, dezoxidálás, ötvözés, megszilárdítás, alaktítás- kovácsolás, átolvasztás,
hengerlés
Oxidáló olvasztás fogalma, dezoxidálás fogalma. Acélgyártás metallurgiája, lejátszódó
kémiai reakciók
Acél gyártástechnológiája Konvertreres eljárás ill Ívfényes, eljárás esetén. Különböző
technológiákkal előállítható acél minőségek : konverteres: alacsonyan ötvözött, Ívfényes
v. indukciós : szerszámacél, korrózióálló acélok
Acél gyártástechnológiája Konvertreres eljárás ill Ívfényes, eljárás esetén. Különböző
technológiákkal előállítható acél minőségek : konverteres: alacsonyan ötvözött, Ívfényes
v. indukciós : szerszámacél, korrózióálló acélok
Bramma öntés tuskó öntés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.2/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Acélgyártás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Olvasztó kemencét előkészít
Csapolónyílást javít
Besegít a tűzálló falzat cseréjébe
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acélművek gépi berendezései
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
C típus Ábrázolási módok
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
LD Konverter felépítése, működése: konverter (konverter köppeny, tűzálló falazat),
oxigén lándzsa, vízhűtés, gázelszívó
Ívfényes kemence felépítése, működése:adagoló ajtó, elektródák, csapoló csatorna,
kemencetér, salakoló nyílás
Indukciós kemence: víhűtéses indukciós tekercs, tűzállótégely, tűzálló falazat, csapoló
nyílás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/5.3/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Acélgyártás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzógépet kezel
Olvasztó kemencét előkészít
Levezeti a csapolást
Elektródahosszabbító berendezést kezel
Működteti a nyersvaskeverő berendezést (be- és kiöntés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az acélgyártás alapfogalmai, alapvető folyamatai
A típus Az acél előállítása
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
B típus Adagszámítás
B típus Nagytisztaságú acélok előállítása
B típus Az acél leöntése
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
B típus Gyártási dokumentáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Alapvető munkavédelmi eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
112 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
acél gyártás technológiájának megismerése üzemi környezetben, Önálló munkavégzéssel
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49. TANANYAGEGYSÉG

126/6.0/0173-06

Kiszolgáló
berendezések

azonosítója

szk

126/6.1/0173-06

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/6.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Acél és nyersvasgyártás kiszolgáló berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzógépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Aprító, darabológépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Anyagválogató berendezést kezel
Présgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acélművek gépi berendezései
A típus Nagyolvasztóművek gépi berendezéseinek szerkezete, működése
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
C típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
C típus Ábrázolási módok
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzolvasás
4. szint Egyszerű emelőgépek ismerete
4. szint Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adagoló szalagok, emelőművek ,Salaklehúzók, apríttók ,adagolók, üstök. Koksz adagoló,
érc és salakképző adagoló
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50. TANANYAGEGYSÉG

126/7.0/0173-06

Karbantartás

azonosítója

szk

126/7.1/0173-06

0

0

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/7.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Acél és nyersvasgyártás kiszolgáló berendezéseinek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Salaklehúzógépet kezel
Kemencejavító gépet kezel
Aprító, darabológépet kezel
Vákuum üstöt kezel
Anyagválogató berendezést kezel
Présgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acélművek gépi berendezései
A típus Nagyolvasztóművek gépi berendezéseinek szerkezete, működése
C típus A géphiba bizonylatolása
C típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
C típus Ábrázolási módok
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzolvasás
5. szint Alapvető gépészeti méréstechnikai eszközök használata
4. szint Gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
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összes

jellege

gyakorlati
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elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

72

Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csapoló brendezések, salakalehúzók üzembiztos működésének biztosítása. Fuvókák
szerepe és karbantartása, Felvonók adagolók karbantartása. Berendezések jellegzetes
mehibásodásai és azok elhárításának módja
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51. TANANYAGEGYSÉG

126/8.0/0173-06

Öntött vas

azonosítója

szk
szk

126/8.1/0173-06
126/8.2/0173-06

54
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
126
72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/8.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntöttvas
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvöző fémet mérlegel, ötvöz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vas-szén állapotábra,Öntöttvas metallográfiája, szövetszerkezete. Ötvöző anyagok és
azok hatása a mechanikai tulajdonságokra.Hűtési sebesség hatása.
Öntöttvas fajtái, felhasználása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/8.2/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntöttvas gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvöző fémet mérlegel, ötvöz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagvizsgáló berendezések kezelése
5. szint Hőmérsékletmérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 50%
Technológiai minták elemzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai tulajdonságok vizsgálata üzemi próbákon 4-5 fős csoportokban (roncsolásos
és roncsolás mentes). Töret, csiszolat készítése.
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52. TANANYAGEGYSÉG

126/9.0/0173-06

Acélok

azonosítója

szk
szk

126/9.1/0173-06
126/9.2/0173-06
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/9.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Acélok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvöző fémet mérlegel, ötvöz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dermedt acélok kristályszerkezete (csillapított csillapítatlan öntött tuskó, folyamatosan
ötnött pászma)
Ötvöző anyagok és azok hatása a mechanikai tulajdonságokra
Acélok fajtái, felhasználási területek. További feldolgozás lehetőségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/9.2/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Acélok gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ötvöző fémet mérlegel, ötvöz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A metallurgiai folyamatok kémiai alapjai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagvizsgáló berendezések kezelése
5. szint Hőmérsékletmérés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 50%
Technológiai minták elemzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálati laboratórium
Képzési idő:
66 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai tulajdonságok vizsgálata üzemi próbákon 4-5 fős csoportokban (roncsolásos
és roncsolás mentes). Töret, csiszolat készítése.
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53. TANANYAGEGYSÉG

126/10.0/0173-06
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szk
szk

126/10.1/0173-06
126/10.2/0173-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/10.1/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Hideghengerlés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képlékenyalakítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Képlékenyalakítási eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyag: melegen hengerelt acélszalag. Alapanyag revétlenítése, pácolása. Szalag
hengerlés
Hőkezelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
126/10.2/0173-06
A tananyagelem megnevezése:
Meleghengerlés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képlékenyalakítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Képlékenyalakítási eljárások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szerszámok, gépek napi karbantartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Vaskohászati szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyaga: Bramma Technológiája: előhevítés hőfoka, módja, berendezései. Reverzáló
hengerlés. Egyenletes hőmérséklet biztosításának módja.
Szalag vágás, csévélés
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