SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 521 25 1000 00 00 Színesfém-feldolgozó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 521 25 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Színesfém-feldolgozó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7414

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
30 %
70 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-
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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:
– iskolai gépműhely ( alakítógépes)
– iskolai gépműhely (öntöde)
– szaktanterem
– tanműhely
– tanműhely - labor
– tanterem
– üzemlátogatás
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7414

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Hengerész

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Elsajátítja és betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Gyártáshoz szükséges anyagokat kezel
Alakítógépet, kiszolgáló és segédberendezést kezel
Anyagot hőkezel
Munkafolyamatot ellenőriz
Munkafolyamatot dokumentál
Munkafolyamathoz tartozókkal kapcsolatot tart

azonosító száma
31 521 16 0000 00 00
31 521 17 0000 00 00
54 521 03 0000 00 00
31 521 21 0000 00 00
31 521 23 0000 00 00
31 521 26 0000 00 00
31 521 27 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kohászati anyagelőkészítő
Kohászati gépkezelő
Melegüzemi technikus
Olvasztár
Öntő
Színesfémkohász
Vas-és acélfeldolgozó
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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
3
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:
0169-06 Színesfém-feldolgozó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagot, gyártmánykísérő lapot átvesz (nyomtatott/elektronikus)
Azonosító jellel ellát
Nemmegfelelőséget vizsgál, jelez
Alapanyagból mintát vesz
Rudat, csövet, huzalt hegyez
Segédanyagokat előkészít
Anyagmozgatónak terméket, anyagot továbbfeldolgozásra vagy raktározásra átad
Mérlegelések bruttó és anyagfajtánként
Anyagot szállítónként elkülönít
Anyagot alakítógépbe bekészít
Szerszámot cserél
Szerszámot, alakítandó anyagot előmelegít
Anyagot alakítógépbe bevezet
Alakítógépeket kezel
Beállított paraméterekkel gépet működtet
Segédanyagokat a fogyásnak megfelelően pótol
Programozási vagy technológiai okból (pl: szerszámelhasználódás, tekercsvég,
anyagszakadás) gépet megállít
Terméket kiszolgáló berendezéssel levesz
Terméket egyenget
Gépeken, berendezéseken napi karbantartást végez
Anyagvizsgálatokhoz mintát vesz
Gépet tisztán tart
Formázó anyagot előkészít
Formát előkészít
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Formát öntésre előkészít (felületkezelés, szárítás, előmelegítés)
Formát folyékony fémmel kiönt
Utántöltést végez
Formát bont
Formázó anyagot regenerál
Öntőszerszámot tisztít
Anyagokat hőkezelésre előkészít
Kemencét üzemmódnak megfelelően előkészít
Kemencébe anyagot berak
Beállított paraméterekkel kemencét indít
Kemencét leállít
Anyagot kiszed
Indítás előtt gépállapotot ellenőriz
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi ellenőrzést végez
Folyamatellenőrző műszereket leolvas
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet
módosít
Technológiai hűtő-kenőanyag mennyiséget, hőfokot, összetételt beállít
Mintán helyben vizsgálatokat végez (pl: makromaratás, porozitásmérés, gáztartalomvizsgálat, felületi megfelelőség)
Termékmegfelelőséget vizsgál, minősít, gyártási selejtet elkülönít.
Minőségbiztosítási dokumentumokat kitölt, ellenőriz
Gyártott terméket azonosítóval ellát
Gyártmánykísérő lapot kitölt (termékparaméterek, súly, nemmegfelelőség stb.)
Gépen beállított paramétereket rögzít
Rendkívüli üzemviteli eseményeket rögzít
Számítógépes adatnyilvántartást végez
Váltótárstól gépre, gyártásra vonatkozó információkat átvesz, váltótársnak gépre,
anyagra, gyártásra vonatkozó információkat átad
Hiba esetén karbantartót hív, aktívan közreműködik a hiba kijavításában
Mintát vizsgálatra átad/eredményeket átvesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C A munkavégzés szabályai
B Anyagok, segédanyagok ismerete
B Anyagvizsgálat végzése
D Az anyagok tulajdonságai
A Biztonságtechnika
C Diagramok olvasása, értelmezése
B Egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök ismerete
D Fémes anyagok rendszerezése
C Fémötvözetek
D Fémtani ismeretek
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
A Gyártási utasítások értelmezése
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságai
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C
B
B
A
B
A
A
C
B
A
B
A
B
A
C
B
A

Kemencék építési és szerkezeti elemei
Kemencék hőgazdálkodása
Kemencék üzembe helyezése és karbantartása
Könnyű- és színesfémek hidegalakítása
Könnyű- és színesfémek hőkezelése
Könnyű- és színesfémek melegalakítása
Könnyű- és színesfémöntvények készítése
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságai
Könnyűfémek és ötvözeteik kalakíthatósága
Mintavétel
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Műszerek kezelése
Ötvözőanyagok hatása az alakíthatóságra
Szabványok használata
Színesfém ötvözetek és tulajdonságai
Színesfémek és ötvözeteik alakítása
Tűzoltóberendezések, eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Diagramok olvasása, értelmezése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Gépészeti mérő- ellenőrző eszközök
5
Befogó, rögzítő eszközök
4
Hidegalakítások végzése
4
Melegalakítások végzése
5
Hőmérséklet kiválasztása
5
Hevítés végzése
4
Szerszámok kiválasztása, használata
5
Könnyű- és színesfémöntvények készítése
5
Könnyű- és színesfémek hőkezelése
4
Utómunkálatok végzése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Önfegyelem
8

Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Irányítási képesség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
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A 31 521 25 1000 00 00 azonosító számú, Színesfém-feldolgozó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi és
0141-06
minőségbiztosítási feladatok
Színesfém-feldolgozó feladatok
0169-06
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8. A képzés szerkezete
A 31 521 25 1000 00 00 azonosító számú, Színesfém-feldolgozó megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
137/2.0/0141-06

7
8
9
10
11
12
13

137/7.0/0169-06

137/2.0/0169-06

14

137/1.0/0141-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

137/1.0/0169-06

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

11

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

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

1
2
3
4
5
6

137/3.0/0169-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15

137/4.0/0169-06

16
17
18
19
20
21
22

137/5.0/0169-06

23
24
25
26
27
28
29

137/6.0/0169-06

30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 521 25 1000 00 00 azonosító számú, Színesfém-feldolgozó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

137/1.0/0141-06

2

137/2.0/0141-06

3

137/1.0/0169-06

4
5
6
7
8
9

137/2.0/0169-06
137/3.0/0169-06
137/4.0/0169-06
137/5.0/0169-06
137/6.0/0169-06
137/7.0/0169-06

megnevezése
Munkabiztonság, baleset-, tűz- és
környezetvédelem
Minőségbiztosítási alapismeretek
Színesfém-feldolgozó
alapismeretek
Feldolgozás előkészítése
Képlékeny alakítás
Alakítás forgácsolással
Alakítás öntéssel
Hőkezelés
Karbantartás
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

36

0

108

18

0

0

18

162

288

0

450

72
50
25
25
25
72
521

0
0
0
0
0
72
396

108
275
100
200
100
0
783

180
325
125
225
125
144
1700

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

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Legalább elégséges eredmény elérése a folyamatos egyhónapos megfigyelt szakmai
gyakorlaton
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-, tűz- környezetvédelmi és
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:
0169-06 Színesfém-feldolgozó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Könnyű- és színesfémöntvények készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 360 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Folyamatos, egyhónapos szakmai gyakorlat (képlékenyalakítás) megfigyelésének
elemzése
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: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Színesfém-feldolgozó 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 35%
2. feladat 35%
3. feladat 20%
4. feladat 10%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 25 1000 00 00 azonosító számú, Színesfém-feldolgozó megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 90
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Színesfémfeldolgozó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 25 1000 00 00 azonosító számú, Színesfém-feldolgozó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

137/1.0/0141-06

Munkabiztonság,
baleset-, tűz- és
környezetvédelem

jellege

azonosítója

sza

137/1.1/0141-06

0

36

0

sza

137/1.2/0141-06

72

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

108

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/1.1/0141-06
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

16

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:
137/1.2/0141-06
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
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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
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
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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
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

137/2.0/0141-06

Minőségbiztosítási
alapismeretek

azonosítója

sza

137/2.1/0141-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/2.1/0141-06
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:
18 óra elmélet osztálykeretben
20

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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

3. TANANYAGEGYSÉG

137/1.0/0169-06

azonosítója

Színesfém-feldolgozó
alapismeretek

sza
sza
sza
sza
sza

137/1.1/0169-06
137/1.2/0169-06
137/1.3/0169-06
137/1.4/0169-06
137/1.5/0169-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/1.1/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag-, és gyártmányismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagvizsgálatokhoz mintát vesz
Alapanyagból mintát vesz
Mintát vizsgálatra átad/eredményeket átvesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémtani ismeretek
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságai
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságai
C típus Fémötvözetek
B típus Ötvözőanyagok hatása az alakíthatóságra
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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72
0
90
0
0

0
144
0
72
72

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 450
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A színesfém-feldolgozó szakmában használatos anyagok, segédanyagok
A színesfémek fizikai tulajdonságai (alakíthatóság, ötvözhetőség stb.)
Lehetséges ötvözőanyagokés a színesfémötvözetek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/1.2/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagvizsgálatokhoz mintát vesz
Alapanyagból mintát vesz
Mintán helyben vizsgálatokat végez (pl: makromaratás, porozitásmérés, gáztartalomvizsgálat, felületi megfelelőség)
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
Mintát vizsgálatra átad/eredményeket átvesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagvizsgálat folyamata
A típus Mintavétel
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságai
B típus Egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő- ellenőrző eszközök
4. szint Szerszámok kiválasztása, használata
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 40%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
Anyagminták azonosítása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépműhely
Műhely - labor
Tanműhely - labor
Képzési idő:
144 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémes anyagok vizsgálata:
- könnyűfém ötvözet felismerése cseppentéses eljárással
- mechanikai vizsgálatok (szakítóvizsgálat, rugóacél rugalmassági modulusának és
rugalmas hajlíthatóságának meghatározása, egyéb statikus vizsgálatok)
Dinamikus vizsgálatok
Keménységmérések
Metallográfiai vizsgálatok (csiszolatkészítés, szövetszerkezet meghatározása
makroszkópi, mikroszkópi)
Hibakereső (roncsolásmentes) vizsgálatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/1.3/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérés, műszaki ábrázolási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékmegfelelőséget vizsgál, minősít, gyártási selejtet elkülönít
Minőségbiztosítási dokumentumokat kitölt, ellenőriz
Gyártott terméket azonosítóval ellát
Gyártmánykísérő lapot kitölt (termékparaméterek, súly, nemmegfelelőség stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Stabil kéztartás
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz készítése tárgyról 40%
Műszaki rajz értelmezése 30%
Alkatrész rajz elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával
Belső felületek mérése ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával.
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, axonometrikus ábrázolás
Alkatrészrajz és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, mérethálózat felépítése
Alkatrészrajzok szerkesztése vázlat alapján
Jelképes ábrázolások
Tűrés, illesztés, felületi minőség
Alkatrészrajzok elemzése
Műszaki rajz készítése megadott alkatrészről
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/1.4/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítási dokumentumokat kitölt, ellenőriz
Gyártott terméket azonosítóval ellát
Gyártmánykísérő lapot kitölt (termékparaméterek, súly, nemmegfelelőség stb.)
Gépen beállított paramétereket rögzít
Rendkívüli üzemviteli eseményeket rögzít
Számítógépes adatnyilvántartást végez
Váltótárstól gépre, gyártásra vonatkozó információkat átvesz, váltótársnak gépre,
anyagra, gyártásra vonatkozó információkat átad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok használata
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Biztonságtechnika
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
Technológiai minták elemzése 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett elemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemi terep
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos módon és számítógép használatával dokumentációs feladatokat végez
Rögzíti a gyártással, a termeléssel, a géppel (működésével -hibáival) kapcsolatos
információkat
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/1.5/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Osztályozás, jelölés, szabványok ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosító jellel ellát
Nemmegfelelőséget vizsgál, jelez
Anyagot szállítónként elkülönít
Termékmegfelelőséget vizsgál, minősít, gyártási selejtet elkülönít.
Minőségbiztosítási dokumentumokat kitölt, ellenőriz
Gyártott terméket azonosítóval ellát
Gyártmánykísérő lapot kitölt (termékparaméterek, súly, nemmegfelelőség stb.)
Anyagmozgatónak terméket, anyagot továbbfeldolgozásra vagy raktározásra átad
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok használata
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
B típus Egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök ismerete
A típus Biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási képesség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemi terep
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözetek osztályozása és jelölése az MSZ EN szerint
A réz ötvözőanyagai, ötvözetek osztályozása az MSZ EN szerint
Az acélok osztályozása és jelölése az MSZ EN szerint
Számítógépes adatnyilvántartás
A Vas -és Fémipari Szerelési és Biztonsági Szabályzat aktuális fejezeteinek előírásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

137/2.0/0169-06

Feldolgozás
előkészítése

azonosítója

sza
sza

137/2.1/0169-06
137/2.2/0169-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/2.1/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Feldolgozás előkészítési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagot, gyártmánykísérő lapot átvesz (nyomtatott/elektronikus)
Azonosító jellel ellát
Alapanyagból mintát vesz
Rudat, csövet, huzalt hegyez
Segédanyagokat előkészít
Mérlegelések bruttó és anyagfajtánként
Anyagot szállítónként elkülönít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Biztonságtechnika
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
A típus Mintavétel
A típus Műszerek kezelése
C típus A munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Gépelemrajz értelmezése 20%
Műszaki rajz készítés tárgyról 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Iskolai gépműhely ( alakítógépes)
Termelőüzem
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvégzi az egyedi és a gépi sorozatgyártáshoz szükséges előkészítő munkákat.
Mintát vesz, minősít, ki- és szétválogat. Anyagot előkészít az adott gyártáshoz tartozó
technológiai előírás alapján
A Vas -és Fémipari Szerelési és Biztonsági Szabályzat aktuális fejezeteinek előírásai

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/2.2/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Feldolgozás előkészítési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagot, gyártmánykísérő lapot átvesz (nyomtatott/elektronikus)
Azonosító jellel ellát
Alapanyagból mintát vesz
Rudat, csövet, huzalt hegyez
Segédanyagokat előkészít
Mérlegelések bruttó és anyagfajtánként
Anyagot szállítónként elkülönít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Fémtani ismeretek
B típus Egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. TANANYAGEGYSÉG

137/3.0/0169-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/3.1/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidegen alakító gépkezelési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámot cserél
Rudat, csövet, huzalt hegyez
Anyagot alakítógépbe bekészít
Anyagot alakítógépbe bevezet
Alakítógépeket kezel
Terméket egyenget
Programozási vagy technológiai okból (pl: szerszámelhasználódás, tekercsvég,
anyagszakadás) gépet megállít
Beállított paraméterekkel gépet működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Könnyű- és színesfémek hidegalakítása
B típus Színesfémek és ötvözeteik alakítása
C típus A munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hidegalakítások végzése
4. szint Szerszámok kiválasztása, használata
4. szint Utómunkálatok végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Iskolai gépműhely ( alakítógépes)
Termelőüzem
Képzési idő:
138 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri és működteti a külömböző típusú alakítógépet.
A működési leírások megismerése a gépköny alapján
Az alakíítás egyéb módjai:
anyagszétválasztás, hajlítás, mélyhúzás, hidegenfolyatás, egyengetés, bordanyomás,
szűkítőnyomás, bővítőnyomás, fémnyomás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/3.2/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Melegen alakító gépkezelési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámot, alakítandó anyagot előmelegít
Anyagot alakítógépbe bekészít
Anyagot alakítógépbe bevezet
Alakítógépeket kezel
Beállított paraméterekkel gépet működtet
Programozási vagy technológiai okból (pl: szerszámelhasználódás, tekercsvég,
anyagszakadás) gépet megállít
Terméket kiszolgáló berendezéssel levesz
Segédanyagokat a fogyásnak megfelelően pótol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Könnyű- és színesfémek melegalakítása
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Színesfémek és ötvözeteik alakítása
C típus A munkavégzés szabályai
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hőmérséklet kiválasztása
4. szint Melegalakítások végzése
4. szint Szerszámok kiválasztása, használata
4. szint Utómunkálatok végzése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Iskolai gépműhely ( alakítógépes)
Termelőüzem
Képzési idő:
137 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri és működteti a külömböző típusú alakítógépet.A működési leírásokat a
gépköny alapján célszerű megismerni.Ha szükséges kiegészítő jegyzetelés is lehetséges
Megismei a technológiát és -lehetőség szerint-gyakorlatot szerez a hengerlésnél,a
sajtolásnál (rúd,cső) és a kovácsolásnál
Tevékenységének végzése közben figyelembe veszi és betarja a Vas -és Féipari Szerelési
és Biztonsági Szabályzat aktuális fejezeteinek az előírásait
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/3.3/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
A képlékeny alakítások és technológiáik ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállított paraméterekkel gépet működtet
Alakítógépeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságai
B típus Könnyűfémek és ötvözeteik kalakíthatósága
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémtani ismeretek
A típus Szabványok használata
A típus Biztonságtechnika
D típus Fémes anyagok rendszerezése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő- ellenőrző eszközök
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek fontosabb szerkezeti elemei, a karbantartás ellátása
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6. TANANYAGEGYSÉG

137/4.0/0169-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/4.1/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsológép kezelési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alakítógépeket kezel
Szerszámot cserél
Beállított paraméterekkel gépet működtet
Hiba esetén karbantartót hív, aktívan közreműködik a hiba kijavításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Gépészeti mérő- ellenőrző eszközök
5. szint Befogó, rögzítő eszközök
4. szint Szerszámok kiválasztása, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Iskolai gépműhely
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépipar területén alkalmazott forgácsoló alapeljárások jellemzői és alkalmazási területei
Esztergálás, gyalulás, marás, fúrás, süllyesztés, dörzsölés

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/4.2/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsolási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alakítógépeket kezel
Szerszámot cserél
Beállított paraméterekkel gépet működtet
Hiba esetén karbantartót hív, aktívan közreműködik a hiba kijavításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök ismerete
A típus Biztonságtechnika
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus A munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Alkatrész rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépipar területén alkalmazott forgácsoló alapeljárások jellemzői és alkalmazási területei
Szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelése, használata
A forgácsolás fogalma, fajtái:
A forgácsoló mozgások (alakító, beállító, segéd)
Fogácsolástechnológiai alapfogalmak:
– a forgácsoló szerszámok élgeometriája
– a forgácsképződés folyamata
– a forgácskeresztmetszet
– a forgácsoláskor fellépő erőhatások
Készülékkezési alapfogalmak
Forgácsoló alapeljárások
A forgácsoló alapeljárások gépei
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7. TANANYAGEGYSÉG

137/5.0/0169-06

Alakítás öntéssel

azonosítója

szk
szk
szk

137/5.1/0169-06
137/5.2/0169-06
137/5.3/0169-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/5.1/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Formázásos öntési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formázó anyagot előkészít
Formát előkészít
Formát öntésre előkészít (felületkezelés, szárítás, előmelegítés)
Formát folyékony fémmel kiönt
Utántöltést végez
Formát bont
Formázó anyagot regenerál
Öntőszerszámot tisztít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szerszámok kiválasztása, használata
5. szint Hőmérséklet kiválasztása
5. szint Könnyű- és színesfémöntvények készítése
4. szint Utómunkálatok végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Iskolai gépműhely (öntöde)
Termelőüzem
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző típusú színesfém öntés műveletei
A helyi és a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/5.2/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi öntési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Indítás előtt gépállapotot ellenőriz
Folyamatellenőrző műszereket leolvas
Folyékony fémből mintavétel eredményének alapján összetételt, hőmérsékletet módosít
Technológiai hűtő-kenőanyag mennyiséget, hőfokot, összetételt beállít
Anyagvizsgálatokhoz mintát vesz
Mintán helyben vizsgálatokat végez (pl: makromaratás, porozitásmérés, gáztartalomvizsgálat, felületi megfelelőség)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mintavétel
A típus Műszerek kezelése
B típus Egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök ismerete
D típus Fémtani ismeretek
B típus Anyagvizsgálat folyamata
D típus Az anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérő- ellenőrző eszközök
5. szint Könnyű- és színesfémöntvények készítése
5. szint Hőmérséklet kiválasztása
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Térlátás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányítási képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Iskolai gépműhely ( öntöde)
Termelőüzem
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző típusú színesfém öntés műveletei
A helyi és a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/5.3/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntési és öntéstechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Formát folyékony fémmel kiönt
Folyamatellenőrző műszereket leolvas
Technológiai hűtő-kenőanyag mennyiséget, hőfokot, összetételt beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Könnyű- és színesfémöntvények készítése
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságai
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságai
C típus Fémötvözetek
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
A típus Biztonságtechnika
C típus Géprajzi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
5. szint Gépészeti mérő- ellenőrző eszközök
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntészeti technológiák
Öntészeti gépek
Öntészeti anyagok
Környezettehelés
Környezetvédelmi előírások
Rendelkezésre álló lehetőségek
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8. TANANYAGEGYSÉG

137/6.0/0169-06

Hőkezelés

azonosítója

szk
szk

137/6.1/0169-06
137/6.2/0169-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/6.1/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőkezelési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat hőkezelésre előkészít
Kemencét üzemmódnak megfelelően előkészít
Kemencébe anyagot berak
Beállított paraméterekkel kemencét indít
Kemencét leállít
Anyagot kiszed
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi ellenőrzést végez
Termékmegfelelőséget vizsgál, minősít, gyártási selejtet elkülönít.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könnyű- és színesfémek hőkezelése
B típus Kemencék üzembe helyezése és karbantartása
C típus A munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Hevítés végzése
5. szint Könnyű- és színesfémek hőkezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási képesség
Közérthetőség

42

0
25

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0 100
125
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Anyagminták azonosítása 10%
Műszeres mérések értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Iskolai gépműhely ( öntöde)
Termelőüzem
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző típusú hőkezelő kemencék
Egyéb hőkezelési technológiákat
Biztonsági előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/6.2/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépkezelés és hőkezelés-technológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat hőkezelésre előkészít
Kemencét üzemmódnak megfelelően előkészít
Kemencébe anyagot berak
Beállított paraméterekkel kemencét indít
Kemencét leállít
Anyagot kiszed
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi ellenőrzést végez
Termékmegfelelőséget vizsgál, minősít, gyártási selejtet elkülönít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kemencék hőgazdálkodása
A típus Tűzoltóberendezések, eszközök
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
C típus Kemencék építési és szerkezeti elemei
B típus Kemencék üzembe helyezése és karbantartása
C típus A munkavégzés szabályai
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hőmérséklet kiválasztása
5. szint Hevítés végzése
5. szint Könnyű- és színesfémek hőkezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Alkatrészrajz értelmezése 20%
Mérési eredmények minősítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok tulajdonságai hevítés, melegítés hatására
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9. TANANYAGEGYSÉG

137/7.0/0169-06

Karbantartás

azonosítója

sza
sza

137/7.1/0169-06
137/7.2/0169-06

0
72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/7.1/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépeken, berendezéseken napi karbantartást végez
Gépet tisztán tart
Öntőszerszámot tisztít
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi ellenőrzést végez
Hiba esetén karbantartót hív, aktívan közreműködik a hiba kijavításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C típus Kemencék építési és szerkezeti elemei
A típus Biztonságtechnika
A típus Tűzoltóberendezések, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Gépészeti mérő- ellenőrző eszközök
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műszeres mérések értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépműhely
Üzemi terep
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek karbantartása a gépkönyv, műszaki leírás vagy az üzemeltető által készített
karbantartási útmutatóban foglaltak szerint
A karbantartásnál keletkező anyagok kezelése, tárolása
Információszerzés az üzemelő gépről
Biztonsági kapcsolók helye, a ki- vagy lekepcsolás feltételei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
137/7.2/0169-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépeken, berendezéseken napi karbantartást végez
Gépet tisztán tart
Öntőszerszámot tisztít
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi ellenőrzést végez
Hiba esetén karbantartót hív, aktívan közreműködik a hiba kijavításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Biztonságtechnika
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
A típus Műszerek kezelése
B típus Kemencék üzembe helyezése és karbantartása
A típus Tűzoltóberendezések, eszközök
C típus A munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Alkatrészrajz értelmezése 20%
Mérési eredmények minősítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépkönyvek, műszaki leírások karbantartási útmutatói
Információszerzés az üzemelő gépről
Biztonsági kapcsolók helye, a ki- vagy lekepcsolás feltételei
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