ÜZEMELTETŐ GÉPÉSZTECHNIKUS
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 05 Üzemeltető gépésztechnikus 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 05
A szakképesítés megnevezése:

Üzemeltető gépésztechnikus

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

3117
2
60 %
40 %
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54 521 05 0010 54 01
Élelmiszeripari gépésztechnikus
54 521 05 0010 54 02
Vegyipari gépésztechnikus

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
gépészeti szaktanterem
géprajz szaktanterem
irodai szaktanterem
számítógép-terem
termelő tanműhely
nagyüzemi termelőhely látogatása
gépszerelő tanműhely
gépész mérőszoba
kisüzemi termelőhely látogatása
műveleti laboratórium
karbantartó tanműhely
irányítástechnikai 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
3117

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Gépésztechnikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Részt vesz a gyártási folyamat előkészítésében
Részt vesz a karbantartási, üzemeltetési és üzembehelyezési folyamatokban
Együttműködik a beszállítókkal, szolgáltatókkal
Adminisztrációs, munka- és balesetvédelmi feladatokat végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 521 02 0000 00 00
Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltető
31 521 05 0000 00 00
Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető
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, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelmi ismeretek
A Tűzvédelmi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtási ismeretek
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0203-06 A próbagyártás technológiája
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a napi gyártásról
Ellenőrzi a próbagyártáshoz szükséges feltételek meglétét
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Ellenőrzi az általa használt eszközök, szerszámok megfelelőségét
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Vezeti a gépnaplót
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket
Szelektálja a hulladékokat a veszélyességi fokuk szerint
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elkülöníti a gyártás során kifogásolt terméket
Intézkedik az általa megmunkált próbagyártmány hibája esetén
Ismerteti a próbagyártással kapcsolatos tapasztalatait
Javaslataival részt vesz a gyártástechnológia végleges kidolgozásában
Műszakváltás esetén átadja a berendezést és az üzemelés során tapasztaltakat a
váltótársnak
Leállítja a berendezéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
B Gépbeállítási alapismeretek
B Ellenőrzési alapismeretek
B Ellenőrző eszközök
B Munkavédelem, biztonságtechnika
B Alapvető munkavédelmi szabályok
A Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A Tűzvédelem
A Környezetvédelem
B Mintadarab méretének ellenőrzése
B A termék folyamatos ellenőrzése
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C
B
B
B
B
B
B
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B

Az önellenőrzés bizonylatolása
Anyagbiztosítás
Anyagmozgatás
Szállítás
Termékellenőrzés (méret, térfogat, súly, alak)
Késztermék tárolása
Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
Hulladékeltávolítás
Számítógépes vezérlés használata
Vészjelzők használata (vészleállító)
Menekülési útvonal
Gépek védőberendezésének használata
Egyéni védőeszközök használata
A gépek munkavédelmi előírásai
Kollektív védőeszközök használata
A gépek biztonságtechnikai előírásai
Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
Helyi tűzvédelmi utasítások
Veszélyes hulladékok kezelése
Szelektív hulladékgyűjtés
Munkakörnyezet tisztántartása
A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás ismerete
A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
Az anyagfelhasználás dokumentálása
A géphiba bizonylatolása
Kezelési útmutatók
Gyártási előírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai beszédkészség
3
Rajzi készségek, képességek
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
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5
5
4
5
3

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Gép kezelőszerveinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0204-06 Gépek, géprendszerek karbantartása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A termelés során kapcsolatot tart a műszak vezetőjével
Üzemelés alatt kapcsolatot tart a közvetlen termelői részlegekkel
Ellenőrzi a gépegységek működését
Beindítja a segédberendezést vagy a segédberendezéseket
Ellenőrzi a reteszek, a burkolatok, a védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi a műszereket
Rendszeres időközönként ellenőrzi a technológiai-műszaki paramétereket
Szükség esetén kéri a berendezés(ek) elektromos felülvizsgálatát
A kenési terv szerint elvégzi a hajtóművek olajcseréjét, a szükséges zsírzásokat
A gyártás során ellenőrzi a termék minőségét, méretét, tömegét
Szükség esetén pótoltatja a hiányzó alapanyagot
Elvégzi a termékváltáshoz szükséges feladatokat
Beállítja az új termék technológiai paramétereit
Leszereli, takarítja az egyes alkatrészeket
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket
Részt vesz a gépek, berendezések karbantartásában, nagyjavításában
Ütemterv szerint a karbantartókkal szétszereli a berendezést
Felméri a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat
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Tisztítja, javítja, cseréli a berendezés alkatrészeit
Összeszereli a berendezést a karbantartókkal
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gyártási dokumentáció
C Műszaki rajzok alaki és formai szabályai
C Ábrázolási módok
C Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
C Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
B Hidraulikus-rajzjelek
B Pneumatikus-rajzjelek
B Villamos-rajzjelek
B Csőhálózati-rajzjelek
B Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások
B Gépbeállítási alapismeretek
B Hűtő- és kenőanyagok
B Ellenőrzési alapismeretek
B Ellenőrző eszközök
B Gépészeti mérőműszerek
C Léghálózat felépítése, elemei
C Levegőelőkészítés
C Munkavégző elemek
C Szelepek
C Csatlakozó elemek, tömlők
C Pneumatikus elemek jelképei
C Pneumatikus kapcsolási rajzok
C Erősáramú alapismeretek
C Motorok
C Biztosítékok
C Gyengeáramú alapismeretek
C Ellenállások, kondenzátorok
C Félvezetők, IC, fotócella
C Elektromos mérőműszerek
A Alapvető munkavédelmi szabályok
A Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
A Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
A Tűzvédelem
A Környezetvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
4
4
4
5
3

Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Mérőeszközök használata
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
Gép kezelőszerveinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Egyéb mérőműszerek használata

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Figyelemmegosztás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0300-06 Üzemeltetési és irányítási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Részt vesz a gyártáshoz szükséges eszközök, anyagok beszereztetésében,
beszerzésében
Felméri a gyártási kapacitást
Határidő tervet készít
Egyezteti a tervet feletteseivel
Visszajelzést ad a terv végrehajthatóságáról a tervezőnek és a felettesének
Javaslatot tesz a gyártási terv módosítására az előkészítés során
Javaslatot tesz a szükség szerinti külső és belső erőforrások bevonására (személyi,
tárgyi)
Javaslatot tesz az anyagköltség ismeretében a beszerzésre
Szükség esetén javaslatokat tesz a helyettesítőanyagok beszerzésére
Külső gyártás esetén ki- és beszállíttatást végeztet
Ellenőrzi vagy ellenőrizteti a beszállítók termékeit
Üzembe helyezési tevékenységet végez
Meghatározza a szükséges energia-, alap és segédanyag mennyiségét
Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében
Betanítja az új dolgozókat és a folyamatot dokumentálja
Megtervezi és ütemezi a karbantartási tevékenységeket
Meghatározza az üzemi viszonyok alapján a tényleges karbantartási igényeket
Ellenőrzi az időszakos felülvizsgálatok végrehajtását
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben
Felügyeli a minőségirányítási dokumentumok "naprakészségét"
Gondoskodik a dokumentumok nyomon követhetőségéről (iktatás)
Előírja az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi utasításokat
Megtervezi és előírja a késztermékre kerülő azonosító okmány tartalmát és formáját
Előírja a mellékelendő műbizonylatok formáját és tartalmát
Szükség esetén hibajelentő jegyzőkönyvet ír
Ellenőrzi az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi
utasítások betartását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A szabadkézi vázlatkészítés szabályai
C A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai
C A géprajzi szabványok használatának szabályai
C A kinematikai vázlatkészítés szabályai
C A gépkönyv tartalma és felépítése
C A géphasználati (kezelési) utasítás
C A gyártási (technológiai) leírás
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B
C
C
C
C
C
B
C
D
C
C
B
B
B
D
C
A
A
B
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
B
B
B
C
C
C
B
B
A
B
B
B

Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)
Villamos rajzjelek, jelképek
Pneumatikus rajzjelek, jelképek
Hidraulikus rajzjelek, jelképek
Kinematikai vázlat
Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete
Mechanikai hosszmérések
Villamos mennyiségek mérése
Egyéb fizikai jelenségek mérése (nyomás, hőmérséklet, idő stb.)
A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei
Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban
Minőségtanúsítási okmányolás ismerete
Elektronikus okmányolás
Termelőberendezések nyilvántartási rendszeri
Termékek műszaki tartalmi előírásai
A termelés munkabiztonsági előírásai
A termelés környezetvédelmi előírásai
A szakmai levelezés tartalmi és formai követelményei
Dokumentumok fogadása, továbbítása és iktatása
Gépelemek
Kötőgépelemek, kötések
Tengelyek, csapágyazások
Tengelykapcsolók
Fékek, kilincsművek, szabadonfutók
Rugók, lengéscsillapítók
Csövek, csőszerelvények
Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások
Bütykös és karos mechanizmusok
Szivattyúk
Légszállító gépek
Szerszámgépek
Szállító- és anyagmozgató gépek
Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
Élelmiszeripari gépek
Vegyipari gépek
Hűtő- és klímaberendezések
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfém ötvözetek
Szabványos színesfém ötvözetek
Kézi anyagalakítási gyakorlatok
Gépi forgácsolási gyakorlatok
Hegesztési gyakorlatok
Gépészeti szerelési gyakorlatok
Karbantartás, javítás
Hűtő- és kenőanyagok
Szerelőszerszámok ismerete
Szerelési segédanyagok ismerete
A szerelés gépei, készülékei
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B
B
C
C
A
B
C
C
B
D
D
C
D
B
B
B
B
A
B
D
C
B
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
B

A szerelés mérő- és ellenőrző eszközei
Anyagmozgatás, teheremelés
Diagnosztika
Szerelés, hibaelhárítás
Technológiai higiénia
Személyi higiénia
Munkaszervezés
Anyagelőkészítés
Logisztika
Energiaátvitel
Vezérléstechnika
Kacsolási rajz
Hibaelhárítás
Gépbeállítás
Gépkezelés
Üzemeltetés
Gyártástechnológia
Termékismeret
Vezetés, irányítás
Tervezés
Költségelemzés
Számlázás
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági előírásai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Környezetvédelem
Hulladékeszelés
Hulladékgazdálkodás
Jogszabályok
Ellenőrzések
Ellenőrző eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Információforrások kezelése
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
4
Rajzi készségek, képességek
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
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5
5
4
5
3
2
2
2
2
2
2

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó szín jelölések értelmezése
Gép kezelőszerveinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Látás
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Osztályozóképesség
Információgyűjtés
A környezet tisztántartása
13

Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0301-06 Élelmiszeripari gépésztechnikusi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Élelmiszeripari gépek és berendezések
B Élelmiszeripari technológiák
B Élelmiszeripari anyagok
A Technológiai higiénia
B Személyi higiénia
B Gyártási dokumentáció
B Gépbeállítási ismeretek
C A gépkönyv tartalma és felépítése
C A géphasználati (kezelési) utasítás
B Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
B A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei
B Minőségvizsgálat a gyártási folyamatokban
B Minőségtanúsítási okmányolás ismerete
B Termékek műszaki-tartalmi előírásai
A A termelés munkabiztonsági előírásai
A A termelés környezetvédelmi előírásai
C Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
C Szerelés, hibaelhárítás
C Munkaszervezés
C Anyagelőkészítés
B Logisztika
D Energiaátvitel
C Kacsolási rajz
D Hibaelhárítás
B Gépbeállítás
B Gépkezelés
B Üzemeltetés
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A Környezetvédelem
A Hulladékeszelés
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C
A
B
B

Hulladékgazdálkodás
Jogszabályok
Ellenőrzések
Ellenőrző eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Információforrások kezelése
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
4
Rajz készségek, képességek
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Gép kezelőszerveinek kezelése
4
Paraméterváltozás értékelése
5
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3
Mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Látás
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
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Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem összpontosítás
Osztályozó képesség
Információgyűjtés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0302-06 Vegyipari gépésztechnikusi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A gyártás paramétereit előírt határértékeken belül tartja
Biztonsági rendszereket kezel ( pl. gőzfüggöny, tartálypalást hűtés)
Irányítja a gépkezelők munkáját
Kapcsolatot tart az alapanyag és segédanyag ellátókkal
Felügyeli a karbantartási személyzetet, helyszínt
Ellenőrzi a gépek, berendezések karbantartás utáni tömörségi állapotát
Ellenőrzi és működteti a stabil berendezéseket (pl. reaktor, kolonna, hőcserélők)
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Közreműködik a működő rendszerektől való leválasztásban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gyártási (technológiai) leírás
C A gépkönyv tartalma és felépítése
C A géphasználati (kezelési) utasítás
B Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
B A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei
B Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban
B Minőségtanúsítási okmányolás ismerete
B Termékek műszaki tartalmi előírásai
A A termelés munkabiztonsági előírásai
A A termelés környezetvédelmi előírásai
C Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
B Vegyipari gépek és berendezések
C Szerelés, hibaelhárítás
A Technológiai higiénia
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C
C
B
D
C
D
B
B
B
A
A
A
C
A
B
B

Munkaszervezés
Anyagelőkészítés
Logisztika
Energiaátvitel
Kacsolási rajz
Hibaelhárítás
Gépbeállítás
Gépkezelés
Üzemeltetés
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Környezetvédelem
Hulladékkezelés
Hulladékgazdálkodás
Jogszabályok
Ellenőrzések
Ellenőrző eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai
nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
4
Hallott szakmai szöveg megértése
4
Rajzi készségek, képességek
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Gép kezelőszerveinek kezelése
4
Paraméterváltozás értékelése
5
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3
Mérőeszközök használata
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Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Látás
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményező készség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Osztályozóképesség
Információgyűjtés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
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Az 54 521 05 0010 54 01 azonosító számú, Élelmiszeripari gépésztechnikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
0110-06
feladatok
0203-06
A próbagyártás technológiája
0204-06
Gépek, géprendszerek karbantartása
0300-06
Üzemeltetési és irányítási feladatok
0301-06
Élelmiszeripari gépésztechnikusi feladatok
Az 54 521 05 0010 54 02 azonosító számú, Vegyipari gépésztechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
0110-06
feladatok
0203-06
A próbagyártás technológiája
0204-06
Gépek, géprendszerek karbantartása
0300-06
Üzemeltetési és irányítási feladatok
0302-06
Vegyipari gépésztechnikusi feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 521 05 0010 54 01 azonosító számú, Élelmiszeripari gépésztechnikus
megnevezésű elágazás időterve

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

139/4.0/0300-06

139/3.0/0300-06

139/1.0/0300-06

139/1.0/0110-06

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

139/3.0/0301-06

139/1.0/0301-06

139/1.0/0204-06

23

139/3.0/0204-06

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

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

139/5.0/0300-06

139/2.0/0204-06

139/2.0/0300-06

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

139/4.0/0301-06

20

139/2.0/0203-06

139/1.0/0203-06

21

139/3.0/0203-06

139/2.0/0301-06

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 05 0010 54 02 azonosító számú, Vegyipari gépésztechnikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

139/4.0/0300-06

139/3.0/0300-06

139/1.0/0300-06

139/1.0/0110-06

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

139/4.0/0302-06

139/6.0/0302-06

139/1.0/0204-06

23

139/3.0/0204-06

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

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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

139/1.0/0302-06

139/3.0/0302-06

139/2.0/0302-06

139/2.0/0204-06

139/2.0/0300-06

5

13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

139/5.0/0302-06

139/7.0/0302-06
139/2.0/0203-06

139/3.0/0203-06

21

139/1.0/0203-06

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

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.

23

26
27
28
29
30
31
32

Az 54 521 05 0010 54 01 azonosító számú, Élelmiszeripari gépésztechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

139/1.0/0110-06

2
3
4
5
6

139/1.0/0203-06
139/2.0/0203-06
139/3.0/0203-06
139/1.0/0204-06
139/2.0/0204-06

7

139/3.0/0204-06

8

139/1.0/0300-06

9

139/2.0/0300-06

10

139/3.0/0300-06

11

139/4.0/0300-06

12

139/5.0/0300-06

13

139/1.0/0301-06

14

139/2.0/0301-06

15

139/3.0/0301-06

16

139/4.0/0301-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Általános gépészeti munka,
baleset, tűz-és környezetvédelmi
36
feladatok
Tervezési feladatok
70
Veszélyes hulladék kezelése
14
Gyártási feladatok
0
Ellenőrzési, tervezési feladatok I.
54
Ellenőrzési, tervezési feladatok II.
108
Gépek, géprendszerek
72
karbantartása
Műszaki dokumentálási feladatok
90
I.
Műszaki dokumentálási feladatok
108
II.
Gépészeti alapismeretek
252
Javítási, üzembe helyezési
0
feladatok I.
Javítási, üzembe helyezési
0
feladatok II.
Élelmiszeripari technológiai
106
feladatok I.
Élelmiszeripari technológiai
108
feladatok II.
Élelmiszeripari géptani feladatok
32
Élelmiszeripari géptani feladatok
114
II.
Mindösszesen óra: 1164

24

összes

36

0

72

0
0
0
0
0

0
0
70
0
0

70
14
70
54
108

0

108

180

0

0

90

0

0

108

0

0

252

36

108

144

0

54

54

0

0

106

0

0

108

0

42

74

0

218

332

72

600

1836

Az 54 521 05 0010 54 02 azonosító számú, Vegyipari gépésztechnikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

17

139/1.0/0110-06

18
19
20
21
22

139/1.0/0203-06
139/2.0/0203-06
139/3.0/0203-06
139/1.0/0204-06
139/2.0/0204-06

23

139/3.0/0204-06

24

139/1.0/0300-06

25

139/2.0/0300-06

26

139/3.0/0300-06

27

139/4.0/0300-06

28
29

139/1.0/0302-06
139/2.0/0302-06

30

139/3.0/0302-06

31
32
33
34

139/4.0/0302-06
139/5.0/0302-06
139/6.0/0302-06
139/7.0/0302-06

megnevezése

elméleti

Általános gépészeti munka,
baleset, tűz-és környezetvédelmi
36
feladatok
Tervezési feladatok
70
Veszélyes hulladék kezelése
14
Gyártási feladatok
0
Ellenőrzési, tervezési feladatok I.
54
Ellenőrzési, tervezési feladatok II.
108
Gépek, géprendszerek
72
karbantartása
Műszaki dokumentálási feladatok
90
I.
Műszaki dokumentálási feladatok
108
II.
Gépészeti alapismeretek
252
Javítási, üzembe helyezési
0
feladatok
Vegyipari gépek üzemeltetése
0
Vegyipari gépek
203
Vegyipari gépek karbantartási
0
gyakorlata
Vegyipari gépek karbantartása
72
Folyamatirányítási gyakorlatok
0
Folyamatirányítás I.
54
Folyamatirányítás II.
28
Mindösszesen óra: 1161

25

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

0

72

0
0
0
0
0

0
0
70
0
0

70
14
70
54
108

0

108

180

0

0

90

0

0

108

0

0

252

36

162

198

0
0

160
0

160
203

0

75

75

0
0
0
0
72

0
28
0
0
603

72
28
54
28
1836

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

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0203-06 A próbagyártás technológiája
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Próbagyártás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A próbagyártás dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0204-06 Gépek, géprendszerek karbantartása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gép (berendezés) időszakos felülvizsgálata, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 420 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Dokumentálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0300-06 Üzemeltetési és irányítási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gyártástervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Írásbeli
Időtartama: 360 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%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0301-06 Élelmiszeripari gépésztechnikusi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Minőségvizsgálatok a gyártási folyamatban.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 180 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Élelmiszeripari gépek és berendezések.
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%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0302-06 Vegyipari gépésztechnikusi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Üzemeltetési gyakorlatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vegyipari gépek és berendezések
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%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 521 05 0010 54 01 azonosító számú, Élelmiszeripari gépésztechnikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 30
Az 54 521 05 0010 54 02 azonosító számú, Vegyipari gépésztechnikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 30
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A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
Az elágazásokhoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Üzemeltető
gépésztechnikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 521 05 0010 54 01 azonosító számú, Élelmiszeripari gépésztechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

139/1.0/0110-06

Általános gépészeti
munka, baleset, tűzés környezetvédelmi
feladatok

jelleg
e

azonosítója

sza

139/1.1/0110-06

0

36

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

1. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0
72

sza

139/1.2/0110-06

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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0

0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi
jogszabályok. A védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények.
Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek
A víz
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A
kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem
szabályozása
A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásai
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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14
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártáselőkészítés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az általa használt eszközök, szerszámok megfelelőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Ellenőrzési alapismeretek
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Termékellenőrzés (méret, térfogat, súly, alak)
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai beszédkészség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tájékozódás
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészrajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése. Termékkatalógusokból, gépipari
táblázatokból gépelemek, készülékek, szerszámok kiválasztása. Mérő-és ellenőrző
eszközök megválasztása az adott feladathoz
Előgyártmányok, nyersanyagok, gépelemek méretének, anyagjellemzőinek ellenőrzése,
beazonosítása. Mérési dokumentáció készítése valamely létező minőségtanúsítási
utasítás alapján
A gépészetben gyakorta előforduló gyártási folyamatokhoz szerszám, készülékek,
kisgépek kiválasztása. A szerszámok és egyéb eszközök megfelelőségének ellenőrzése
beazonosítással, összevetéssel, mérőeszközös méréssel stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártás tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a próbagyártáshoz szükséges feltételek meglétét
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépbeállítási alapismeretek
B típus Mintadarab méretének ellenőrzése
B típus Anyagbiztosítás
E típus Számítógépes vezérlés használata
B típus Gyártási előírások
B típus Kezelési útmutatók
C típus Az önellenőrzés bizonylatolása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Rajzi készségek, képességek
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Összeállítási rajz értelmezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás feltételeinek biztosításához módszeresen megvizsgálja a szükséges
műszaki, technikai, szervezési, gazdasági, logisztikai, biztonságtechnikai, informatikai,
személyi feltételeket
A műhelyrajzokat, összeállítási rajzokat, művelettervet, készüléktervet,
gépjellemzőket, szerszámokat, készülékeket, élelmiszeripari és vegyipari
termékleírásokat összevet. Ellentmondásos helyzeteket feltárja, ezeket megszünteti
vagy módosítja
Táblázat, nomogram, vagy számitás alapján meghatározza a gyártáshoz szükséges
műszaki jellemzőket. Ezek alapján modellezi a próbagyártást. Megtervezi a
próbagyártmány, termék minősítését

37

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.3/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártási folyamat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismerteti a próbagyártással kapcsolatos tapasztalatait
Intézkedik az általa megmunkált próbagyártmány hibája esetén
Javaslataival részt vesz a gyártástechnológia végleges kidolgozásában
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
B típus A termék folyamatos ellenőrzése
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus A gépek munkavédelmi előírásai
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Esetleírás készítése 30%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás tapasztalatai alapján javaslatot tesz az esteleges hibák elhárítására. A
gyártási módszereket, eljárásokat saját hatáskörében módosítja, illetve a hatáskörét
meghaladó technológiai folyamatokra módosító javaslatot tesz
Megtervezi a biztonságtechnikai eszközök, berendezések felszerelésének,
ellenőrzésének menetét. A tervezés során figyelembe veszi a hatályos munkabiztonsági
előírásokat, irányelveket
Megtervezi az üzemeltetési, müködési folyamatot. Egy adott termék gyártására
részletes folyamattervet készít. Elkészíti a gyártási folymat egymásra épüllő, vagy
egymást követő lépéseit
A kiemelten fontosnak tartott műveleteknél dokumentált ellenőrzési lépést ír elő
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Veszélyes hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szelektálja a hulladékokat a veszélyességi fokuk szerint
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elkülöníti a gyártás során kifogásolt terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermék tárolása
A típus Környezetvédelem
C típus Hulladékeltávolítás
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltető gépésztechnikus munkakörben gyakran előforduló veszélyes
hulladékok (gázok, gőzök, folyadékok, szilárd szerves és szervetlen környezetre
veszélyes anyagok) veszélyességi jellemzőinek megismerése, veszélyes voltának
biztonságos megítélése
A vonatkozó környezetvédelmi, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi hatósági
előírások és irányelvek ismerete. Az előírások alkalmazásának gyakorlati alkalmazása
A termelő munka során keletkező veszélyes hulladékok kiválogatása, elkülönítése,
munkahelyi tárolása, jelölése, dokumentálása. Az összegyűjtött veszélyes hulladékok
ellszállítása. A megsemmisítési folyamat figyelemmel kísérése
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Vezeti a gépnaplót
Leállítja a berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
B típus Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
B típus Kollektív védőeszközök használata
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
AZ elméletben megtanultakat a gyakorlatban alkalmazza. Az előzőekben megtervezett
próbagyártást hajtja végre. A próbagyártmány, termék előre megtervezett gyártási
jellemzői alapján beállítja a gyártó gép, vagy gépsor jellemző adatait
Felszereli és beállítja a szerszámokat és a készülékeket. A terméket legyártja az
előzetesen megtervezett módon, gondosan ügyelve a gyártási, higiéniai, vegyvédelmi
stb. utasításokra
A gépmunka közben, majd a munkadarab kivétele után mérőeszközös mérést és
használhatósági ellenőrzést végez. A mérőeszközös, illetve használhatósági ellenőrzés
eredményétől függően korrigálja a beállítási adatokat, a szerszámot és egyéb
jellemzőket
A munka végzése közben a próbagyártás jellemző technológiai paramétereit feljegyzi a
gépnaplóba. A gyártás befejeztével a gépet tartozékaival együtt biztonságosan üzemen
kívüli állapotba helyezi
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelő gyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Tájékozódik a napi gyártásról
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Műszakváltás esetén átadja a berendezést és az üzemelés során tapasztaltakat a
váltótársnak
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Menekülési útvonal
B típus Egyéni védőeszközök használata
C típus A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Gépbeállítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási dokumentáció megismerése után felkészül egy adott termék gyártására.
Beállítja a gépet, készülékeket. Kiválasztja a szerszámot, készüléket, adagolókat és
egyéb segédeszközöket
Az előgyártmányt a gyártmánykísérő dokumentum alapján ellenőrzi. Tájékozódik a
darabszámról, a napi ütemezésről, az elő-és utántárolásról, a szállításról és egyéb a
termeléssel összefüggő feladatokról
Végzi a termelő munkát
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, gépegységek ellenőrzésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépegységek működését
Ellenőrzi a reteszek, a burkolatok, a védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi a műszereket
Műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket
Felméri a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki rajzok alaki és formai szabályai
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
B típus Hidraulikus-rajzjelek
B típus Pneumatikus-rajzjelek
B típus Ellenőrzési alapismeretek
B típus Csőhálózati-rajzjelek
C típus Gyengeáramú alapismeretek
B típus Gépbeállítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Összeállítási rajz elemzés, hibakeresés 25%
Esetleírás készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzi a mechanikus, pneumatikus, hidraulikus működési elvű hajtóművek,
közlőművek, vonszolók, anyagtovábbító, mozgásátalakító szerkezetek csatlakozó,
forgó, mozgó elemeit. Működési próbával, mérőeszközös méréssel meghatározza az
esetleges hibákat
Ellenőrzi a biztonsági rendszereket, berendezéseket. A hatályos jogszabályi előírások,
műszaki irányelvek szerint elemzi, hogy az adott gép, vagy gépcsoport biztonságosan
üzemeltethető-e
Ellenőrzi a gépen, gépegységen található műszerek (nyomásmérők, hőmérők, egyéb
fizikai állapotjelzők) működési biztonságát
A hibás, vagy a működésből adódóan gyakrabban meghibásodó alkatrészeket,
gépegységeket a gépkönyv, a szerkezet alkatrész-vagy összeállítási rajz alapján
beazonosítja
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártásközi ellenőrzés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszeres időközönként ellenőrzi a technológiai-műszaki paramétereket
A gyártás során ellenőrzi a termék minőségét, méretét, tömegét
Szükség esetén pótoltatja a hiányzó alapanyagot
Beállítja az új termék technológiai paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
C típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
B típus Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások
B típus Ellenőrző eszközök
B típus Gépészeti mérőműszerek
C típus Csatlakozó elemek, tömlők
C típus Pneumatikus elemek jelképei
C típus Pneumatikus kapcsolási rajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Összeállítási rajz elemzés, hibakeresés 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervet készít a termékgyártás folyamatának felügyeletére. A gyártás közbeni
ellenőrzéskor fokozott figyelemmel kíséri a szerszámkopásból, a nyersanyag és
segédanyag pótlásból adódó hibalehetőségeket
A minőségirányítási kézikönyv gyártásközi ellenőrzési előírásai alapján tervet készít a
környezetében gyakori vegyipari-, élelmiszeripari termék, vagy termékcsoport
gyártásközi ellenőrzésére
Megtervezi az alapanyag, nyersanyag, félkésztermék, segédanyag folyamatos pótlását
Tervet készít a termékváltásra. Gondoskodik a gép átállításáról, a felszerszámozásáról,
a szükséges készülékekről és megtervezi az új termék logisztikai hátterét
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.2/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemeltetés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A termelés során kapcsolatot tart a műszak vezetőjével
Üzemelés alatt kapcsolatot tart a közvetlen termelői részlegekkel
Beindítja a segédberendezést vagy a segédberendezéseket
Elvégzi a termékváltáshoz szükséges feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázolási módok
C típus Léghálózat felépítése, elemei
C típus Levegőelőkészítés
C típus Munkavégző elemek
C típus Szelepek
C típus Félvezetők, IC, fotócella
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megtervezi a termelési folyamat közvetlen irányító és végrehajtó egységei közötti
kapcsolatot. Művezetői (csoportvezetői, részlegvezetői, szalagvezetői) feladatkört
figyelembe véve megszervezi a kommunikációt a belső partnerekkel
Megtervezi az együtt dolgozó gépek, gépegységek összehangolt munkáját. Megtervezi
a mechanikus, hidraulikus és pneumatikus segédberendezések optimális kihasználását
Felkészül a termékváltásra. A futó termelési folyamattal egyidőben az átvett műszaki
dokumentáció alapján gondoskodik arról, hogy az új vegyipari vagy élelmiszeripari
termék gyártására alkalmas legyen a termelőrészleg
Megszervezi a hozzá tartozó szerszámok, készülékek, egyéb segédberendezések
legyártását, beszerzését vagy átcsoportosítását
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
A karbantartás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kenési terv szerint elvégzi a hajtóművek olajcseréjét, a szükséges zsírzásokat
Szükség esetén kéri a berendezés(ek) elektromos felülvizsgálatát
Ütemterv szerint a karbantartókkal szétszereli a berendezést
Részt vesz a gépek, berendezések karbantartásában, nagyjavításában
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Összeszereli a berendezést a karbantartókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
B típus Villamos-rajzjelek
B típus Hűtő- és kenőanyagok
C típus Erősáramú alapismeretek
C típus Motorok
C típus Biztosítékok
C típus Ellenállások, kondenzátorok
C típus Elektromos mérőműszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Esetleírás készítése 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kenési tervet készít. Számba veszi a kopásnak fokozottan igénybe vett működő
elemeket. Megválasztja a hűtő-és kenőanyagokat. Az adott gépre vagy gépcsoportra
megtervezi a napi és időszakos kenés ütemezését
Figyelembe veszi a termék sajátosságait, a kenőanyag esetleges érintkezési veszélyeit a
termékkel. Gondoskodik a lecserélt kenőanyag előírás szerinti tárolásáról.
Elektrotechnikai munkálatokat végez. Ügyel a higiéniai előírások betartására
Termelőgépek erősáramú rendszerében magasabb villamos ismereteket nem igénylő
ellenőrző, mérési és karbantartási feladatokat végez. Áramtalanított hálózaton
hibakeresést végez, izzót cserél, hálózati sérüléseket elhárít
Tanulmányozza a gépkarbantartás tudományát. Adott gépre vagy géprendszerre
karbantartási tervet készít. Megtervezi a kiválasztott gépegység (pl. hajtómű) szét- és
összeszerelését, hibafelvételezését
Megtervezi valamely gyakorta meghibásodó gépelem (pl. tömítés) gyártását
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.2/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
A szerelés, karbantartás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Részt vesz a gépek, berendezések karbantartásában, nagyjavításában
Ütemterv szerint a karbantartókkal szétszereli a berendezést
Leszereli, takarítja az egyes alkatrészeket
Tisztítja, javítja, cseréli a berendezés alkatrészeit
Összeszereli a berendezést a karbantartókkal
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
B típus Ellenőrzési alapismeretek
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Legfeljebb 8-12 fős csoportban gépszerelési és gépkarbantartási munkát végez
élelmiszeripari vagy vegyipari gépsoron, gépen vagy részegységen
Leszereli, szemrevételezi, megbontja, tisztítja, hibafelvételezi, javítja, összeszereli,
kipróbálja a gépegységet
A gépszerelő munkát részben önállóan, szakmai felügyelet mellett végzi
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajzi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szabadkézi vázlatkészítés szabályai
C típus A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai
C típus A géprajzi szabványok használatának szabályai
C típus A kinematikai vázlatkészítés szabályai
C típus Villamos rajzjelek, jelképek
C típus Pneumatikus rajzjelek, jelképek
C típus Hidraulikus rajzjelek, jelképek
C típus Kinematikai vázlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Alkatrészrajz, összeállítási rajz értelmezése 25%
Műhelyrajz készítés tárgyról 25%
Összeállítási rajz elemzés, hibakeresés 25%
Írásos elemzések készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Géprajz szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Síkmértani szerkesztések. Géprajzi alapfogalmak. Az ábrázoló geometria alapjai.
Hasáb síkmetszése. A gépészetben gyakorta előforduló mértani testek áthatásai
Rajzi ábrázolási módok. A perspektivikus és az axonometrikus ábrázolás. A
képsíkrendszer. Az európai vetítési módszer. A nézetrend. Nézeti és metszeti
ábrázolás. Egyszerűsített és jelképes ábrázolás. Kitekintés a villamos és az építészeti
rajzok világára
A gépészeti technológiai dokumentumok tartalmi és formai sajátosságai. A
dokumentáció készítésének, alkalmazásának, megőrzésének szabályai, eljárási rendje
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbíztosítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betanítja az új dolgozókat és a folyamatot dokumentálja
Felügyeli a minőségirányítási dokumentumok "naprakészségét"
Megtervezi és előírja a késztermékre kerülő azonosító okmány tartalmát és formáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyártási (technológiai) leírás
C típus A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei
B típus Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban
B típus Minőségtanúsítási okmányolás ismerete
B típus Elektronikus okmányolás
B típus Vezetés, irányítás
D típus Tervezés
A típus Jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Látás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Irodai szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Használja és alkalmazza az alapvető, minőségellenőrzési, minőségbiztosítási
fogalmakat .Ismeri a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás történeti fejlődését
Ismeri a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás korszerű szervezési formáit, függelmi
kapcsolatát termelő és szolgáltató vállalatoknál
Ismeri a termékek minőségellenőrzésének, minősítésének általános feladatait,
módszereit, szervezeti megoldásait
Ismeri a gépek, berendezések, gyártási folyamatok minőségképesség-vizsgálatának
elveit, módszerét, végrehajtásának menetét
Ismertetni a matematikai statisztikai ellenőrzési, minősítési módszerek jelentőségét,
előnyeit
Alkalmazza az egyszerűbb vizsgálati terveket, tervtípusokat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.2/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásprogramozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Külső gyártás esetén ki- és beszállíttatást végeztet
Gondoskodik a dokumentumok nyomon követhetőségéről (iktatás)
Előírja a mellékelendő műbizonylatok formáját és tartalmát
Szükség esetén hibajelentő jegyzőkönyvet ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
D típus Termelőberendezések nyilvántartási rendszere
C típus Termékek műszaki tartalmi előírásai
B típus A szakmai levelezés tartalmi és formai követelményei
A típus Dokumentumok fogadása, továbbítása és iktatása
C típus Költségelemzés
B típus Számlázás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézzel és számítógépes programok segítségével elkészíti a feladatkompetenciában
leírt bizonylatokat, dokumentumokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.3/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezési, logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gyártási kapacitást
Határidő tervet készít
Egyezteti a tervet feletteseivel
Visszajelzést ad a terv végrehajthatóságáról a tervezőnek és a felettesének
Javaslatot tesz a gyártási terv módosítására az előkészítés során
Javaslatot tesz a szükség szerinti külső és belső erőforrások bevonására (személyi,
Megtervezi és ütemezi a karbantartási tevékenységeket
Meghatározza az üzemi viszonyok alapján a tényleges karbantartási igényeket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagmozgatás, teheremelés
A típus Technológiai higiénia
B típus Személyi higiénia
C típus Munkaszervezés
C típus Anyagelőkészítés
B típus Logisztika
D típus Energiaátvitel
B típus Üzemeltetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Tömör fogalmazás készsége
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkakörének ellátásával kapcsolatos szakmai és üzleti megbeszélések folytatása a
vállalat más érintett szervezeti egységeinek képviselőivel, a vállalat külső
képviselőivel
Megrendelések, számlák, jegyzőkönyvek, jelentések, technológiai dokumentációk
(kezelési, üzemeltetési utasítások, ütemtervek, mérési naplók), ajánlatok összeállítása
és prezentálása
A beszerzendő anyagok, alkatrészek optimálisan szükséges mennyiségének
meghatározása. A rendelések összeállítása, időbeni ütemezése
A beszerzéssel kapcsolatos döntések (beszállítók, beszerzési stratégiák megválasztása,
make or buy döntések) előkészítése
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A készletgazdálkodással kapcsolatos operatív teendők ellátása, pl. készletnyilvántartás
szervezése, készletmozgások elemzése. Munkahelyek közötti anyagmozgatási
folyamatok szervezése és irányítása, időtervek készítése, az átfutási idők
meghatározása, elemzése
A be- és kiszállításokhoz kapcsolódó munkafolyamatok szervezése, irányítása.
Kapcsolattartás a vevőkkel, a szállító, szállítmányozási vállalatokkal és más, a
szállítási láncban közreműködő partnerekkel
A készárut kiszállító gépkocsijáratok szervezése és egyéb szállítási, irányítási feladatok
ellátása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.4/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártástervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Előírja az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi utasításokat
Ellenőrzi az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi
utasítások betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Termékek műszaki tartalmi előírásai
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
B típus Logisztika
B típus Gyártástechnológia
A típus Termékismeret
D típus Tervezés
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esetleírás készítése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetési folyamat személyi, tárgyi, pénzügyi-gazdasági, logisztikai és egyéb
feltételeinek megvizsgálása. Időterv, folyamatterv, gyártási- és kooperációs terv
készítése
Előkalkuláció, gyártási költségkalkuláció készítése
Anyagkivetés, létszámszükséglet, üzemi általános költségek, ráfordítások, közvetlen
gyártási költségek összevetése a műszaki feltételekkel és lehetőségekkel
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti ismeretek (gépelemek)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben
Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépelemek
C típus Kötőgépelemek, kötések
C típus Tengelyek, csapágyazások
C típus Tengelykapcsolók
C típus Fékek, kilincsművek, szabadonfutók
C típus Rugók, lengéscsillapítók
C típus Csövek, csőszerelvények
C típus Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Pontosság
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
Működési vázlat értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek konstrukciós kialakítása, jellemző alkalmazási, felhasználási esetek
elemzése. A terhelt elemek szilárdsági és geometriai méretezése
A szerelés és üzemeltetés során felmerülő konstrukcióváltoztatási javaslatok
kidolgozása
A gyártáshoz, szereléshez, üzemeltetéshez szükséges műszaki rajzok és utasítások
értelmezése. A szerelés és üzemeltetés során felmerülő konstrukcióváltoztatási
javaslatok kidolgozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.2/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Géptani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az üzemi viszonyok alapján a tényleges karbantartási igényeket
Betanítja az új dolgozókat és a folyamatot dokumentálja
Megtervezi és ütemezi a karbantartási tevékenységeket
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bütykös és karos mechanizmusok
C típus Szivattyúk
C típus Légszállító gépek
C típus Szerszámgépek
C típus Szállító- és anyagmozgató gépek
C típus Élelmiszeripari gépek
C típus Vegyipari gépek
D típus Hűtő- és klímaberendezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szivattyúk és légszállító gépek típusai, geometriai és üzemi jellemzői. Az üzemi
veszteségek fajtái és eredete. A veszteségek meghatározása és csökkentésének
A különféle elven működő szivattyúk, kompresszorok, fúvók és ventilátorok
szabályozási lehetőségei, soros és párhuzamos kapcsolása
Szerszámgépek fő típusai, rendeltetése, igénybevétele, a fő- és mellékhajtóművük
szokásos kialakításai, kapcsolatukat biztosító szerkezeti megoldások
A legfontosabb emelő és szilárd anyagot szállító gépek és berendezések ismerete, ezek
alkalmazási területei. Az emelő és szállítógépeknél alkalmazott gépegységek
szerkezeti kialakítása, működése, igénybevételük, fő geometriai méreteik
Hűtő és klímaberendezések működési elve, szerkezeti részei, az üzemeltetés feltételei
A gépipari gyakorlatban alkalmazott legfontosabb pneumatikus, hidraulikus, villamos,
elektro-pneumatikus vezérlések és szabályozások szerkezeti elemei, szerkezeti
egységei, műszerei és berendezései
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.3/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyártáshoz szükséges eszközök, anyagok beszereztetésében,
Javaslatot tesz az anyagköltség ismeretében a beszerzésre
Szükség esetén javaslatokat tesz a helyettesítőanyagok beszerzésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)
B típus Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete
B típus Szabványos ipari vasötvözetek
B típus Szabványos könnyűfém ötvözetek
B típus Szabványos színesfém ötvözetek
A típus Hűtő- és kenőanyagok
B típus Szerelési segédanyagok ismerete
A típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Osztályozóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagtáblázatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz kapcsolódó tervek készítésekor kiemelt figyelmet fordít a fémipari
anyagtudományokra és a gépgyártás-technológiai ismeretekre
Tevékenysége során foglalkozik a nemfémes és fémes anyagok kémiai-fizikai
tulajdonságaival. Tanulmányozza a fémes anyagok technológiai tulajdonságait.
Részletesen foglalkozik a vas- szén-ötvözetekkel, a hőre lágyuló és keményedő
műanyagokkal
Ismerje meg a gépiparban különös tekintettel az élelmiszergépészetben és a vegyipari
gépészetben alkalmazott MSZ, MSZ-EN, MSZ-ISO és változatainak anyagszabványi
jellegzetességeit
Tanulmányai során megismeri a gyakran alkalmazott fémkohászati és gépgyártási
eljárásokat, a műanyagok gyártási, feldolgozási eljárásait
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.4/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Irányítástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Meghatározza a szükséges energia-, alap és segédanyag mennyiségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
D típus Vezérléstechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri az automatizálás alapfogalmait, az irányítás műveleteit, részműveleteit,
folyamatait, jelenségeit
Ismeri az irányítás műveleteit, részműveleteit, folyamatait, jelenségeit
Ismeri a kézi és önműködő irányítást, a szabályozást és a vezérlést
Ismeri az irányítási folyamatoknál használt fogalmakat (elem, szerv, jel)
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki mérési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi vagy ellenőrizteti a beszállítók termékeit
Üzembe helyezési tevékenységet végez
Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében
Ellenőrzi az időszakos felülvizsgálatok végrehajtását
Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Mechanikai hosszmérések
D típus Villamos mennyiségek mérése
C típus Egyéb fizikai jelenségek mérése (nyomás, hőmérséklet, idő stb.)
C típus Kapcsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Geometriai mérési gyakorlat 15%
A képzési helyszín jellege:
Gépész mérőszoba
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek, gépegységek, szerkezetek abszolút és relatív geometriai méreteinek
meghatározása mérőeszközökkel, mérőműszerekkel és idomszerekkel
A mért jellemzők rögzítése, kiértékelése, a vizsgált alkatrész, gépegység, szerkezet
minősítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.2/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészgyártási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében
Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kézi anyagalakítási gyakorlatok
C típus Gépi forgácsolási gyakorlatok
C típus Hegesztési gyakorlatok
C típus Gépészeti szerelési gyakorlatok
B típus Gépkezelés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazandó gyártási eljárások dokumentációinak tanulmányozása. A technológiai
sorrend figyelembevételével a gyártási műveletek elvégzése, végellenőrzés, minősítés
Megválasztja az előírt pontossághoz és felületminőséghez tartozó gyártóeszközöket,
gépeket, mérő- és ellenőrző eszközöket
A kézi forgácsoló szerszámok szakszerű használata
Lágy- és keményforrasztási, valamint a láng- és kézi ívhegesztő eljárások alapfokú
ismerete
A hőkezelési eljárások alapfokú ismerete
A forgácsoló alapgépek (eszterga-, gyalu-, véső-, maró-, köszörűgép) alapfokú kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/5.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartás, javítás
B típus Szerelőszerszámok ismerete
B típus A szerelés gépei, készülékei
B típus A szerelés mérő- és ellenőrző eszközei
C típus Diagnosztika
C típus Szerelés, hibaelhárítás
D típus Hibaelhárítás
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dokumentáció tanulmányozása alapján a helyes szerelési technológia megválasztása,
a szükséges segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, mérő- és ellenőrző
eszközök szakszerű használata
A helyes végellenőrzés, kipróbálás, üzembe helyezés, minősítés végrehajtása
A működési próba során felmerülő anyag-, gyártási és szerelési hibák
megkülönböztetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/5.2/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai munkabiztonsági és környezetvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírja az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi utasításokat
Ellenőrzi az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi
utasítások betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági előírásai
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Környezetvédelem
C típus Hulladékgazdálkodás
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó szín jelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapocsolódó szín jelölések értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerelés, javítás, karbantartás, az alkatrészek megmunkálása során felhasznált
anyagok, segédanyagok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása. A
keletkező hulladékok, cserélt segédanyagok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása
A munkahelyre vonatkozó általános és speciális környezetvédelmi előírások betartása.
A zaj- és levegőszennyezés csökkentése, porelszívás alkalmazása. Az állati, vagy
növényi eredetű, valamint a tevékenységgel összefüggően keletkező szerves és
szervetlen hulladékok kezelése
A saját és a környezetében dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása
Különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során az általános és a speciális
biztonsági előírások alkalmazása
A munkahelyre vonatkozó általános és speciális tűzvédelmi előírások betartása
A tűzvédelmi berendezések (tűzcsapok, tűzoltó készülékek stb.) elhelyezésének és
működésének ismerete
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszeripari technológiák elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Gyártási dokumentáció
B típus A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei
B típus Minőségvizsgálat a gyártási folyamatokban
B típus Minőségtanúsítási okmányolás
A típus Környezetvédelem
A típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszeripar főbb nyersanyagai (növényi, állati)
Élelmiszer tartósítás:
-Élelmiszerek káros változásai
-A tartósítóipar technológiája
A hűtőipar technológiája (fagyasztási eljárások)
A húsipar technológiája (vágóállatok elsődleges feldolgozása)
A tejipar technológiája (fogyasztói tej, sajt- és vajgyártás)
A gabonafeldolgozó ipar technológiája
A száraztésztagyártás technológiája
A sütőipar technológiája (kenyér- és péksüteménygyártás)
A keményítőgyártás technológiája
Az édesipar technológiája (cukorka-, kakaó- és csokoládégyártás)
A cukoripar technológiája
A szeszipar technológiája (szesz- és élesztőgyártás)
A boripar technológiája
A söripar technológiája
Az üdítőital-gyártás technológiája
A növényolajipar technológiája (étolaj- és margaringyártás)
Élelmiszeripari csomagolóanyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.2/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyneműsítés és aprítás műveleteinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Termékek műszaki-tartalmi előírásai
C típus Anyagelőkészítés
D típus Energiaátvitel
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyneműsítő műveletek (keverés, emulgeálás, aprítás)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.3/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Szétválasztás és mosás műveleteinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Termékek műszaki-tartalmi előírásai
C típus Anyagelőkészítés
D típus Energiaátvitel
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szétválasztó műveletek (ülepítés, szűrés, préselés, osztályozás)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározás, szállítás műveleteinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Termékek műszaki-tartalmi előírásai
C típus Anyagelőkészítés
D típus Energiaátvitel
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tárolás, raktározás műveletei
Az üzemen belüli anyagmozgatás műveletei:
-folyadékok és gázok szállítása (határréteg, Reynolds-szám, Bernoulli egyenlet)
-vékony folyadékréteg előfordulása az élelmiszeriparban
Ömlesztett szemcsés anyagok üzemen belüli mozgatása:
-fluidizálás és pneumatikus szállítás
-úsztatás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.2/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Termikus műveletek és folyamatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Termékek műszaki-tartalmi előírásai
C típus Anyagelőkészítés
D típus Energiaátvitel
B típus Ellenőrzések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőtani alapfogalmak
-hőátadás
-hőátvitel
-hőcsere
Termikus műveletek
-bepárlás
-pasztőrözés, sterilezés
-főzés
-sütés
-pörkölés
-hűtés, fagyasztás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.3/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek és folyamatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Termékek műszaki-tartalmi előírásai
C típus Anyagelőkészítés
D típus Energiaátvitel
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagátadási műveletek:
-diffúzió
-szárítás
-extrakció
-kristályosítás
-ioncsere
-hidrolízis
-fermentálás
-szaturálás
-lepárlás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.4/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Formakialakítási műveletek és folyamatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Termékek műszaki-tartalmi előírásai
C típus Anyagelőkészítés
D típus Energiaátvitel
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A formakialakítás műveletei:
-öntés
-formázó préselés
-nyújtás, hajtogatás
-formázás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.5/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Csomagolási műveletek és folyamatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Élelmiszeripari anyagok
B típus Termékek műszaki-tartalmi előírásai
C típus Anyagelőkészítés
D típus Energiaátvitel
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csomagolás műveletei:
-folyékony élelmiszerek csomagolása
-darabos áruk csomagolása
-üveg- és dobozzárási módok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározás, szállítás gépeinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Kacsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Osztályozó képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Prezentációs készség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raktározás, tárolás eszközei (darabáruk, ömlesztett anyagok, folyadékok)
Üzemen belüli szállítás eszközei:
-csúszdák, görgősorok, szállítócsigák
-vibrációs szállítógépek
-serleges elevátor
-szállítószalagok
-szivattyúk
-ventilátorok, kompresszorok
-anyagmozgatás légáramban
Mérlegek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.2/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározás, szállítás gépeinek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
C típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Munkaszervezés
B típus Logisztika
C típus Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
4. szint Paraméterváltozás értékelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3. szint Mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítés alkatrészről 10%
Géprajz elemzés, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemen belüli szállítás eszközeinek üzemeltetése, karbantartása:
-csúszdák, görgősorok, szállítócsigák
-vibrációs szállítógépek
-serleges elevátor
-szállítószalagok
-szivattyúk
-ventilátorok, kompresszorok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.3/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyneműsítés és aprítás gépeinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Kacsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Osztályozó képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyneműsítő berendezések:
-keverők
-nagy viszkozitású anyagok keverői
-porszerű anyagok keverői
-homogenizátorok
Aprítógépek:
-kalapácsos malom
-hengerszék
-szeletelőgépek
-kutter
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.4/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyneműsítés és aprítás gépeinek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
C típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Munkaszervezés
B típus Logisztika
C típus Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
4. szint Paraméterváltozás értékelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3. szint Mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)

88

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Udvariasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítése alkatrészről 10%
Géprajz elemzése, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyneműsítő berendezések üzemeltetése, karbantartása:
-keverők
-nagy viszkozitású anyagok keverői
-porszerű anyagok keverői
-homogenizátorok
Aprítógépek üzemeltetése, karbantartása:
-kalapácsos malom
-hengerszék
-szeletelőgépek
-kutter
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.1/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Szétválasztás és mosás gépeinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Kacsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Osztályozó képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szétválasztó berendezések:
-ülepítők
-centrifugák
-szűrők
-prések
-sziták
-osztályozó berendezések
-magozók, szártépők
-bőrfejtők
-hámozók
Mosógépek:
-nyersanyag
-göngyöleg
-zárt rendszerű mosás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.2/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Szétválasztás és mosás gépeinek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
C típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Munkaszervezés
B típus Logisztika
C típus Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
4. szint Paraméterváltozás értékelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3. szint Mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítés alkatrészről 10%
Géprajz elemzés, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szétválasztó berendezések üzemeltetése, karbantartása:
-ülepítők
-centrifugák
-szűrők
-prések
-sziták
-osztályozó berendezések
-magozók, szártépők
-bőrfejtők
-hámozók
Mosógépek üzemeltetése, karbantartása:
-nyersanyag
-göngyöleg
-zárt rendszerű mosás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.3/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Termikus műveletek és folyamatok gépeinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Kacsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Osztályozó képesség
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termikus berendezések:
-hőcserélők
-bepárlók
-kondenzátorok
-pasztőrök
-sterilező berendezések
-főzőberendezések
-sütőberendezések
Hűtőgépek:
-teremhűtés
-fagyasztók
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.4/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Termikus műveletek és folyamatok gépeinek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
C típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Munkaszervezés
B típus Logisztika
C típus Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
4. szint Paraméterváltozás értékelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3. szint Mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítése alkatrészről 10%
Géprajz elemzése, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termikus berendezések üzemeltetése, karbantartása:
-hőcserélők
-bepárlók
-kondenzátorok
-pasztőrök
-sterilező berendezések
-főzőberendezések
-sütőberendezések
Hűtőgépek üzemeltetése, karbantartása:
-teremhűtés
-fagyasztók
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.5/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek és folyamatok gépeinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Kacsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Osztályozó képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagátadás berendezései:
-szárítók
-diffuzőrök
-kristályosítók
-ioncserélők
-fermentálók
-lepárlók
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.6/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadási műveletek és folyamatok gépeinek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
C típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Munkaszervezés
B típus Logisztika
C típus Hulladékgazdálkodás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
4. szint Paraméterváltozás értékelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3. szint Mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítése alkatrészről 10%
Géprajz elemzése, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagátadás berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása:
-szárítók
-diffuzőrök
-kristályosítók
-ioncserélők
-fermentálók
-lepárlók
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.7/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Formakialakítási műveletek és folyamatok gépeinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Kacsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Osztályozó képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formakialakító berendezések:
-öntőgépek
-nyújtó-, hajtogatógépek
-mártógép
-gömbölyítők, hosszformázók
-drazséüstök
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.8/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Formakialakítási műveletek és folyamatok gépeinek üzemeltetése és
karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
C típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Munkaszervezés
B típus Logisztika
C típus Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
4. szint Paraméterváltozás értékelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3. szint Mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítés alkatrészről 10%
Géprajz elemzés, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formakialakító berendezések:
-öntőgépek
-nyújtó-, hajtogatógépek
-mártógép
-gömbölyítők, hosszformázók
-drazséüstök
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.9/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Csomagolási műveletek és folyamatok gépeinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Kacsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajz készségek, képességek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Osztályozó képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csomagolás gépei:
-fémdobozgyártó gépsor
-töltőgépek (darabos-, sűrű- és porszerű anyagokat, folyadékot)
-léfelöntők, palacktöltők
-zárógépek:
-öblösüveg
-palack
-töltő-záró automata
-vákuumformázott egységbe töltő-záró automata
-kartondobozba töltő-záró automata
-dobozzáró gépek
-címkéző gépek
-egységcsomag képzők
-kartonba, ládába rakó gépek
-zsugorfóliázók
-egységrakomány-képzők
-palettizáló gép
-depalettizáló gép
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.10/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Csomagolási műveletek és folyamatok gépeinek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
C típus Szerelés, hibaelhárítás
C típus Munkaszervezés
B típus Logisztika
C típus Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
4. szint Paraméterváltozás értékelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
3. szint Mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítése alkatrészről 10%
Géprajz elemzése, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csomagolás gépeinek üzemeltetése, karbantartása:
-fémdobozgyártó gépsor
-töltőgépek (darabos-, sűrű- és porszerű anyagokat, folyadékot)
-léfelöntők, palacktöltők
-zárógépek:
-öblösüveg
-palack
-töltő-záró automata
-vákuumformázott egységbe töltő-záró automata
-kartondobozba töltő-záró automata
-dobozzáró gépek
-címkéző gépek
-egységcsomag képzők
-kartonba, ládába rakó gépek
-zsugorfóliázók
-egységrakomány-képzők
-palettizáló gép
-depalettizáló gép
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.11/0301-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszeripari gépsor üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a HACCP előírásait
Információt gyűjt a készülék állapotáról (üzemeltetési naplóból, készülékkezelőtől)
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzi a félkésztermék minőségét
Az alapanyag, segédanyag és a termék mennyiségét előírás szerint beállítja
Adatokat gyűjt a feldolgozandó anyagok minőségéről (laboreredmények, minőségi
bizonylatok, érzékszervek alapján)
Ellenőrzi a termékminőséget (mintavétellel, mintaelemzéssel, folyamatos műszeres
elemzéssel)
Elvégzi/elvégezteti a formacserét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari gépek és berendezések
B típus Személyi higiénia
B típus Gépbeállítási ismeretek
B típus Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
C típus Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
D típus Hibaelhárítás
A típus Jogszabályok
B típus Ellenőrző eszközök
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Információgyűjtés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz készítése alkatrészről 10%
Géprajz elemzése, hibakeresés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Karbantartási feladat elvégzése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszeripari gépsor üzemeltetése, hibaelhárítása
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Az 54 521 05 0010 54 02 azonosító számú, Vegyipari gépésztechnikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok.
A védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek,
nemzeti parkok, védett természeti területek
A víz
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A
kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem
szabályozása
A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásai
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

109

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

139/1.0/0203-06

Tervezési feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

139/1.1/0203-06
139/1.2/0203-06
139/1.3/0203-06

14
28
28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártáselőkészítés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az általa használt eszközök, szerszámok megfelelőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Ellenőrzési alapismeretek
C típus Az anyagfelhasználás dokumentálása
B típus Termékellenőrzés (méret, térfogat, súly, alak)
C típus A munkavégzés bizonylatolása (pl. munkalap)
C típus A minőség bizonylatolása (jegyzőkönyv)
C típus A géphiba bizonylatolása
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai beszédkészség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tájékozódás
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészrajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése. Termékkatalógusokból, gépipari
táblázatokból gépelemek, készülékek, szerszámok kiválasztása. Mérő-és ellenőrző
eszközök megválasztása az adott feladathoz
Előgyártmányok, nyersanyagok, gépelemek méretének, anyagjellemzőinek ellenőrzése,
beazonosítása. Mérési dokumentáció készítése valamely létező minőségtanúsítási
utasítás alapján
A gépészetben gyakorta előforduló gyártási folyamatokhoz szerszám, készülékek,
kisgépek kiválasztása. A szerszámok és egyéb eszközök megfelelőségének ellenőrzése
beazonosítással, összevetéssel, mérőeszközös méréssel stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártás tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a próbagyártáshoz szükséges feltételek meglétét
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépbeállítási alapismeretek
B típus Mintadarab méretének ellenőrzése
B típus Anyagbiztosítás
E típus Számítógépes vezérlés használata
B típus Gyártási előírások
B típus Kezelési útmutatók
C típus Az önellenőrzés bizonylatolása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Rajzi készségek, képességek
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Összeállítási rajz értelmezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás feltételeinek biztosításához módszeresen megvizsgálja a szükséges
műszaki, technikai, szervezési, gazdasági, logisztikai, biztonságtechnikai, informatikai,
személyi feltételeket
A műhelyrajzokat, összeállítási rajzokat, művelettervet, készüléktervet, gépjellemzőket,
szerszámokat, készülékeket, élelmiszeripari és vegyipari termékleírásokat összevet.
Ellentmondásos helyzeteket feltárja, ezeket megszünteti vagy módosítja
Táblázat, nomogram, vagy számítás alapján meghatározza a gyártáshoz szükséges
műszaki jellemzőket. Ezek alapján modellezi a próbagyártást. Megtervezi a
próbagyártmány, termék minősítését
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.3/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártási folyamat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismerteti a próbagyártással kapcsolatos tapasztalatait
Intézkedik az általa megmunkált próbagyártmány hibája esetén
Javaslataival részt vesz a gyártástechnológia végleges kidolgozásában
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
B típus Alapvető munkavédelmi szabályok
B típus Munkavédelem, biztonságtechnika
B típus A termék folyamatos ellenőrzése
B típus Gépek védőberendezésének használata
B típus A gépek munkavédelmi előírásai
B típus A gépek biztonságtechnikai előírásai
B típus Gyártási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Esetleírás készítése 30%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A próbagyártás tapasztalatai alapján javaslatot tesz az esteleges hibák elhárítására. A
gyártási módszereket, eljárásokat saját hatáskörében módosítja, illetve a hatáskörét
meghaladó technológiai folyamatokra módosító javaslatot tesz
Megtervezi a biztonságtechnikai eszközök, berendezések felszerelésének,
ellenőrzésének menetét. A tervezés során figyelembe veszi a hatályos munkabiztonsági
előírásokat, irányelveket
Megtervezi az üzemeltetési, működési folyamatot. Egy adott termék gyártására részletes
folyamattervet készít. Elkészíti a gyártási folyamat egymásra épülő, vagy egymást
követő lépéseit
A kiemelten fontosnak tartott műveleteknél dokumentált ellenőrzési lépést ír elő
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

139/2.0/0203-06

Veszélyes hulladék
kezelése

azonosítója

szk

139/2.1/0203-06

14

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Veszélyes hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szelektálja a hulladékokat a veszélyességi fokuk szerint
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Elkülöníti a gyártás során kifogásolt terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermék tárolása
A típus Környezetvédelem
C típus Hulladékeltávolítás
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Az anyag, a félkész és késztermék tárolásának biztonságtechnikája
C típus A környezetvédelem helyi feladatairól készült utasítás ismerete
B típus Veszélyes hulladékok kezelése
B típus Szelektív hulladékgyűjtés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltető gépésztechnikus munkakörben gyakran előforduló veszélyes hulladékok
(gázok, gőzök, folyadékok, szilárd szerves és szervetlen környezetre veszélyes anyagok)
veszélyességi jellemzőinek megismerése, veszélyes voltának biztonságos megítélése
A vonatkozó környezetvédelmi, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi hatósági
előírások és irányelvek ismerete. Az előírások alkalmazásának gyakorlati alkalmazása
A termelő munka során keletkező veszélyes hulladékok kiválogatása, elkülönítése,
munkahelyi tárolása, jelölése, dokumentálása. Az összegyűjtött veszélyes hulladékok
elszállítása. A megsemmisítési folyamat figyelemmel kisérése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

139/3.0/0203-06

Gyártási feladatok

azonosítója

szk
szk

139/3.1/0203-06
139/3.2/0203-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Próbagyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Legyártja az első (minta) darabot
Ellenőrzi az első (minta) darab jóságát
Elvégzi a szükséges korrekciókat
Vezeti a gépnaplót
Leállítja a berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
B típus Anyagmozgatás
B típus Szállítás
B típus Gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)
B típus Kollektív védőeszközök használata
C típus Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
B típus Helyi tűzvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elméletben megtanultakat a gyakorlatban alkalmazza. Az előzőekben megtervezett
próbagyártást hajtja végre. A próbagyártmány, termék előre megtervezett gyártási
jellemzői alapján beállítja a gyártó gép, vagy gépsor jellemző adatait
Felszereli és beállítja a szerszámokat és a készülékeket. A terméket legyártja az
előzetesen megtervezett módon, gondosan ügyelve a gyártási, higiéniai, vegyvédelmi
stb. utasításokra
A gépmunka közben, majd a munkadarab kivétele után mérőeszközös mérést és
használhatósági ellenőrzést végez. A mérőeszközös, illetve használhatósági ellenőrzés
eredményétől függően korrigálja a beállítási adatokat, a szerszámot és egyéb
jellemzőket
A munka végzése közben a próbagyártás jellemző technológiai paramétereit feljegyzi a
gépnaplóba. A gyártás befejeztével a gépet tartozékaival együtt biztonságosan üzemen
kívüli állapotba helyezi
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.2/0203-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelő gyártást végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a gyártási dokumentációt
Előkészíti a gyártáshoz szükséges szerszámokat, eszközöket
Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Tájékozódik a napi gyártásról
Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
Folyamatosan végzi az üzemeltetés során a működéshez szükséges feladatokat
Műszakváltás esetén átadja a berendezést és az üzemelés során tapasztaltakat a
váltótársnak
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vészjelzők használata (vészleállító)
B típus Menekülési útvonal
B típus Egyéni védőeszközök használata
C típus A szállítás, rakodás biztonságtechnikája
C típus Munkakörnyezet tisztántartása
C típus Az oktatások bizonylatolása (balesetvédelem, tűzvédelem stb.)
B típus Gyártási dokumentáció
B típus Gépbeállítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási dokumentáció megismerése után felkészül egy adott termék gyártására.
Beállítja a gépet, készülékeket. Kiválasztja a szerszámot, készüléket, adagolókat és
egyéb segédeszközöket
Az előgyártmányt a gyártmánykísérő dokumentum alapján ellenőrzi. Tájékozódik a
darabszámról, a napi ütemezésről, az elő-és utántárolásról, a szállításról és egyéb a
termeléssel összefüggő feladatokról
Végzi a termelő munkát
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21. TANANYAGEGYSÉG

139/1.0/0204-06

Ellenőrzési,
tervezési feladatok
I.

azonosítója

sza

139/1.1/0204-06

54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, gépegységek ellenőrzésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépegységek működését
Ellenőrzi a reteszek, a burkolatok, a védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi a műszereket
Műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket
Felméri a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki rajzok alaki és formai szabályai
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
B típus Hidraulikus-rajzjelek
B típus Pneumatikus-rajzjelek
B típus Ellenőrzési alapismeretek
B típus Csőhálózati-rajzjelek
C típus Gyengeáramú alapismeretek
B típus Gépbeállítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Összeállítási rajz elemzés, hibakeresés 25%
Esetleírás készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzi a mechanikus, pneumatikus, hidraulikus működési elvű hajtóművek,
közlőművek, vonszolók, anyagtovábbító, mozgásátalakító szerkezetek csatlakozó,
forgó, mozgó elemeit. Működési próbával, mérőeszközös méréssel meghatározza az
esetleges hibákat
Ellenőrzi a biztonsági rendszereket, berendezéseket. A hatályos jogszabályi előírások,
műszaki irányelvek szerint elemzi, hogy az adott gép, vagy gépcsoport biztonságosan
üzemeltethető-e
Ellenőrzi a gépen, gépegységen található műszerek (nyomásmérők, hőmérők, egyéb
fizikai állapotjelzők) működési biztonságát
A hibás, vagy a működésből adódóan gyakrabban meghibásodó alkatrészeket,
gépegységeket a gépkönyv, a szerkezet alkatrész-vagy összeállítási rajz alapján
beazonosítja
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22. TANANYAGEGYSÉG

139/2.0/0204-06

Ellenőrzési,
tervezési feladatok
II.

jelleg
e

azonosítója

szk

139/2.1/0204-06

54

0

0

szk

139/2.2/0204-06

54

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártásközi ellenőrzés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszeres időközönként ellenőrzi a technológiai-műszaki paramétereket
A gyártás során ellenőrzi a termék minőségét, méretét, tömegét
Szükség esetén pótoltatja a hiányzó alapanyagot
Beállítja az új termék technológiai paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyártási dokumentáció
C típus Alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
B típus Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások
B típus Ellenőrző eszközök
B típus Gépészeti mérőműszerek
C típus Csatlakozó elemek, tömlők
C típus Pneumatikus elemek jelképei
C típus Pneumatikus kapcsolási rajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőműszerek használata
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Összeállítási rajz elemzés, hibakeresés 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervet készít a termékgyártás folyamatának felügyeletére. A gyártás közbeni
ellenőrzéskor fokozott figyelemmel kíséri a szerszámkopásból, a nyersanyag és
segédanyag pótlásból adódó hibalehetőségeket
A minőségirányítási kézikönyv gyártásközi ellenőrzési előírásai alapján tervet készít a
környezetében gyakori vegyipari-, élelmiszeripari termék, vagy termékcsoport
gyártásközi ellenőrzésére
Megtervezi az alapanyag, nyersanyag, félkésztermék, segédanyag folyamatos pótlását
Tervet készít a termékváltásra. Gondoskodik a gép átállításáról, a felszerszámozásáról,
a szükséges készülékekről és megtervezi az új termék logisztikai hátterét

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.2/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemeltetés tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A termelés során kapcsolatot tart a műszak vezetőjével
Üzemelés alatt kapcsolatot tart a közvetlen termelői részlegekkel
Beindítja a segédberendezést vagy a segédberendezéseket
Elvégzi a termékváltáshoz szükséges feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázolási módok
C típus Léghálózat felépítése, elemei
C típus Levegőelőkészítés
C típus Munkavégző elemek
C típus Szelepek
C típus Félvezetők, IC, fotócella
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megtervezi a termelési folyamat közvetlen irányító és végrehajtó egységei közötti
kapcsolatot. Művezetői (csoportvezetői, részlegvezetői, szalagvezetői) feladatkört
figyelembe véve megszervezi a kommunikációt a belső partnerekkel
Megtervezi az együtt dolgozó gépek, gépegységek összehangolt munkáját. Megtervezi a
mechanikus, hidraulikus és pneumatikus segédberendezések optimális kihasználását
Felkészül a termékváltásra. A futó termelési folyamattal egyidőben az átvett műszaki
dokumentáció alapján gondoskodik arról, hogy az új vegyipari vagy élelmiszeripari
termék gyártására alkalmas legyen a termelőrészleg
Megszervezi a hozzá tartozó szerszámok, készülékek, egyéb segédberendezések
legyártását, beszerzését vagy átcsoportosítását
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23. TANANYAGEGYSÉG

139/3.0/0204-06

Gépek,
géprendszerek
karbantartása

azonosítója

sza

139/3.1/0204-06

72

sza

139/3.2/0204-06

0

0

0

0 108

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
A karbantartás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kenési terv szerint elvégzi a hajtóművek olajcseréjét, a szükséges zsírzásokat
Szükség esetén kéri a berendezés(ek) elektromos felülvizsgálatát
Ütemterv szerint a karbantartókkal szétszereli a berendezést
Részt vesz a gépek, berendezések karbantartásában, nagyjavításában
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Összeszereli a berendezést a karbantartókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
B típus Villamos-rajzjelek
B típus Hűtő- és kenőanyagok
C típus Erősáramú alapismeretek
C típus Motorok
C típus Biztosítékok
C típus Ellenállások, kondenzátorok
C típus Elektromos mérőműszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Esetleírás készítése 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kenési tervet készít. Számba veszi a kopásnak fokozottan igénybe vett működő
elemeket. Megválasztja a hűtő-és kenőanyagokat. Az adott gépre vagy gépcsoportra
megtervezi a napi és időszakos kenés ütemezését
Figyelembe veszi a termék sajátosságait, a kenőanyag esetleges érintkezési veszélyeit a
termékkel. Gondoskodik a lecserélt kenőanyag előírás szerinti tárolásáról.
Elektrotechnikai munkálatokat végez. Ügyel a higiéniai előírások betartására
Termelőgépek erősáramú rendszerében magasabb villamos ismereteket nem igénylő
ellenőrző, mérési és karbantartási feladatokat végez. Áramtalanított hálózaton
hibakeresést végez, izzót cserél, hálózati sérüléseket elhárít
Tanulmányozza a gépkarbantartás tudományát. Adott gépre vagy géprendszerre
karbantartási tervet készít. Megtervezi a kiválasztott gépegység (pl. hajtómű) szét- és
összeszerelését, hibafelvételezését
Megtervezi valamely gyakorta meghibásodó gépelem (pl. tömítés) gyártását
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.2/0204-06
A tananyagelem megnevezése:
A szerelés, karbantartás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a berendezés(ek) műszaki hibáinak javításában
Részt vesz a gépek, berendezések karbantartásában, nagyjavításában
Ütemterv szerint a karbantartókkal szétszereli a berendezést
Leszereli, takarítja az egyes alkatrészeket
Tisztítja, javítja, cseréli a berendezés alkatrészeit
Összeszereli a berendezést a karbantartókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alapvető munkavédelmi szabályok
A típus Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
B típus Ellenőrzési alapismeretek
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
3. szint Gépelemek jelképeinek értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Legfeljebb 8-12 fős csoportban gépszerelési és gépkarbantartási munkát végez
élelmiszeripari vagy vegyipari gépsoron, gépen vagy részegységen
Leszereli, szemrevételezi, megbontja, tisztítja, hibafelvételezi, javítja, összeszereli,
kipróbálja a gépegységet
A gépszerelő munkát részben önállóan, szakmai felügyelet mellett végzi
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24. TANANYAGEGYSÉG

139/1.0/0300-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajzi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szabadkézi vázlatkészítés szabályai
C típus A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai
C típus A géprajzi szabványok használatának szabályai
C típus A kinematikai vázlatkészítés szabályai
C típus Villamos rajzjelek, jelképek
C típus Pneumatikus rajzjelek, jelképek
C típus Hidraulikus rajzjelek, jelképek
C típus Kinematikai vázlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Alkatrészrajz, összeállítási rajz értelmezése 25%
Műhelyrajz készítés tárgyról 25%
Összeállítási rajz elemzés, hibakeresés 25%
Írásos elemzések készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Géprajz szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Síkmértani szerkesztések. Géprajzi alapfogalmak. Az ábrázoló geometria alapjai. Hasáb
síkmetszése. A gépészetben gyakorta előforduló mértani testek áthatásai
Rajzi ábrázolási módok. A perspektivikus és az axonometrikus ábrázolás. A
képsíkrendszer. Az európai vetítési módszer. A nézetrend. Nézeti és metszeti ábrázolás.
Egyszerűsített és jelképes ábrázolás. Kitekintés a villamos és az építészeti rajzok
világára
A gépészeti technológiai dokumentumok tartalmi és formai sajátosságai. A
dokumentáció készítésének, alkalmazásának, megőrzésének szabályai, eljárási rendje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbíztosítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betanítja az új dolgozókat és a folyamatot dokumentálja
Felügyeli a minőségirányítási dokumentumok "naprakészségét"
Megtervezi és előírja a késztermékre kerülő azonosító okmány tartalmát és formáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyártási (technológiai) leírás
C típus A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei
B típus Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban
B típus Minőségtanúsítási okmányolás ismerete
B típus Elektronikus okmányolás
B típus Vezetés, irányítás
D típus Tervezés
A típus Jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Irodai szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Használja és alkalmazza az alapvető, minőségellenőrzési, minőségbiztosítási fogalmakat
.Ismeri a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás történeti fejlődését
Ismeri a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás korszerű szervezési formáit, függelmi
kapcsolatát termelő és szolgáltató vállalatoknál
Ismeri a termékek minőségellenőrzésének, minősítésének általános feladatait,
módszereit, szervezeti megoldásait
Ismeri a gépek, berendezések, gyártási folyamatok minőségképesség-vizsgálatának
elveit, módszerét, végrehajtásának menetét
Ismertetni a matematikai statisztikai ellenőrzési, minősítési módszerek jelentőségét,
előnyeit
Alkalmazza az egyszerűbb vizsgálati terveket, tervtípusokat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.2/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásprogramozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Külső gyártás esetén ki- és beszállíttatást végeztet
Gondoskodik a dokumentumok nyomon követhetőségéről (iktatás)
Előírja a mellékelendő műbizonylatok formáját és tartalmát
Szükség esetén hibajelentő jegyzőkönyvet ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
D típus Termelőberendezések nyilvántartási rendszere
C típus Termékek műszaki tartalmi előírásai
B típus A szakmai levelezés tartalmi és formai követelményei
A típus Dokumentumok fogadása, továbbítása és iktatása
C típus Költségelemzés
B típus Számlázás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézzel és számítógépes programok segítségével elkészíti a feladatkompetenciában leírt
bizonylatokat, dokumentumokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.3/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezési, logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gyártási kapacitást
Határidő tervet készít
Egyezteti a tervet feletteseivel
Visszajelzést ad a terv végrehajthatóságáról a tervezőnek és a felettesének
Javaslatot tesz a gyártási terv módosítására az előkészítés során
Javaslatot tesz a szükség szerinti külső és belső erőforrások bevonására (személyi,
Megtervezi és ütemezi a karbantartási tevékenységeket
Meghatározza az üzemi viszonyok alapján a tényleges karbantartási igényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagmozgatás, teheremelés
A típus Technológiai higiénia
B típus Személyi higiénia
C típus Munkaszervezés
C típus Anyagelőkészítés
B típus Logisztika
D típus Energiaátvitel
B típus Üzemeltetés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Tömör fogalmazás készsége
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkakörének ellátásával kapcsolatos szakmai és üzleti megbeszélések folytatása a
vállalat más érintett szervezeti egységeinek képviselőivel, a vállalat külső képviselőivel
Megrendelések, számlák, jegyzőkönyvek, jelentések, technológiai dokumentációk
(kezelési, üzemeltetési utasítások, ütemtervek, mérési naplók), ajánlatok összeállítása és
prezentálása
A beszerzendő anyagok, alkatrészek optimálisan szükséges mennyiségének
meghatározása. A rendelések összeállítása, időbeni ütemezése
A beszerzéssel kapcsolatos döntések (beszállítók, beszerzési stratégiák megválasztása,
make or buy döntések) előkészítése
A készletgazdálkodással kapcsolatos operatív teendők ellátása, pl. készletnyilvántartás
szervezése, készletmozgások elemzése. Munkahelyek közötti anyagmozgatási
folyamatok szervezése és irányítása, időtervek készítése, az átfutási idők meghatározása,
elemzése
A be- és kiszállításokhoz kapcsolódó munkafolyamatok szervezése, irányítása.
Kapcsolattartás a vevőkkel, a szállító, szállítmányozási vállalatokkal és más, a szállítási
láncban közreműködő partnerekkel
A készárut kiszállító gépkocsijáratok szervezése és egyéb szállítási, irányítási feladatok
ellátása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.4/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártástervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Előírja az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi utasításokat
Ellenőrzi az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi utasítások
betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Termékek műszaki tartalmi előírásai
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
B típus Logisztika
B típus Gyártástechnológia
A típus Termékismeret
D típus Tervezés
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esetleírás készítése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetési folyamat személyi, tárgyi, pénzügyi-gazdasági, logisztikai és egyéb
feltételeinek megvizsgálása. Időterv, folyamatterv, gyártási- és kooperációs terv
Előkalkuláció, gyártási költségkalkuláció készítése
Anyagkivetés, létszámszükséglet, üzemi általános költségek, ráfordítások, közvetlen
gyártási költségek összevetése a műszaki feltételekkel és lehetőségekkel
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti ismeretek (gépelemek)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben
Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépelemek
C típus Kötőgépelemek, kötések
C típus Tengelyek, csapágyazások
C típus Tengelykapcsolók
C típus Fékek, kilincsművek, szabadonfutók
C típus Rugók, lengéscsillapítók
C típus Csövek, csőszerelvények
C típus Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Pontosság
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Összeállítási rajz értelmezése 25%
Működési vázlat értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek konstrukciós kialakítása, jellemző alkalmazási, felhasználási esetek
elemzése. A terhelt elemek szilárdsági és geometriai méretezése
A szerelés és üzemeltetés során felmerülő konstrukcióváltoztatási javaslatok
kidolgozása
A gyártáshoz, szereléshez, üzemeltetéshez szükséges műszaki rajzok és utasítások
értelmezése. A szerelés és üzemeltetés során felmerülő konstrukcióváltoztatási
javaslatok kidolgozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.2/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Géptani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az üzemi viszonyok alapján a tényleges karbantartási igényeket
Betanítja az új dolgozókat és a folyamatot dokumentálja
Megtervezi és ütemezi a karbantartási tevékenységeket
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bütykös és karos mechanizmusok
C típus Szivattyúk
C típus Légszállító gépek
C típus Szerszámgépek
C típus Szállító- és anyagmozgató gépek
C típus Élelmiszeripari gépek
C típus Vegyipari gépek
D típus Hűtő- és klímaberendezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szivattyúk és légszállító gépek típusai, geometriai és üzemi jellemzői. Az üzemi
veszteségek fajtái és eredete. A veszteségek meghatározása és csökkentésének
A különféle elven működő szivattyúk, kompresszorok, fúvók és ventilátorok
szabályozási lehetőségei, soros és párhuzamos kapcsolása
Szerszámgépek fő típusai, rendeltetése, igénybevétele, a fő- és mellékhajtóművük
szokásos kialakításai, kapcsolatukat biztosító szerkezeti megoldások
A legfontosabb emelő és szilárd anyagot szállító gépek és berendezések ismerete, ezek
alkalmazási területei. Az emelő és szállítógépeknél alkalmazott gépegységek szerkezeti
kialakítása, működése, igénybevételük, fő geometriai méreteik
Hűtő és klímaberendezések működési elve, szerkezeti részei, az üzemeltetés feltételei
A gépipari gyakorlatban alkalmazott legfontosabb pneumatikus, hidraulikus, villamos,
elektro-pneumatikus vezérlések és szabályozások szerkezeti elemei, szerkezeti
egységei, műszerei és berendezései
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.3/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyártáshoz szükséges eszközök, anyagok beszereztetésében, beszerzésében
Javaslatot tesz az anyagköltség ismeretében a beszerzésre
Szükség esetén javaslatokat tesz a helyettesítőanyagok beszerzésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem stb.)
B típus Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete
B típus Szabványos ipari vasötvözetek
B típus Szabványos könnyűfém ötvözetek
B típus Szabványos színesfém ötvözetek
A típus Hűtő- és kenőanyagok
B típus Szerelési segédanyagok ismerete
A típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Osztályozóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Anyagtáblázatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz kapcsolódó tervek készítésekor kiemelt figyelmet fordít a fémipari
anyagtudományokra és a gépgyártás-technológiai ismeretekre
Tevékenysége során foglalkozik a nemfémes és fémes anyagok kémiai-fizikai
tulajdonságaival. Tanulmányozza a fémes anyagok technológiai tulajdonságait.
Részletesen foglalkozik a vas- szén-ötvözetekkel, a hőre lágyuló és keményedő
műanyagokkal
Ismerje meg a gépiparban különös tekintettel az élelmiszergépészetben és a vegyipari
gépészetben alkalmazott MSZ, MSZ-EN, MSZ-ISO és változatainak anyagszabványi
jellegzetességeit
Tanulmányai során megismeri a gyakran alkalmazott fémkohászati és gépgyártási
eljárásokat, a műanyagok gyártási, feldolgozási eljárásait
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.4/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Irányítástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Meghatározza a szükséges energia-, alap és segédanyag mennyiségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
D típus Vezérléstechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gépész szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri az automatizálás alapfogalmait, az irányítás műveleteit, részműveleteit,
folyamatait, jelenségeit
Ismeri az irányítás műveleteit, részműveleteit, folyamatait, jelenségeit
Ismeri a kézi és önműködő irányítást, a szabályozást és a vezérlést
Ismeri az irányítási folyamatoknál használt fogalmakat (elem, szerv, jel)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

139/4.0/0300-06

Javítási, üzembe
helyezési feladatok

azonosítója

sza
sza
szk
szk

139/4.1/0300-06
139/4.2/0300-06
139/4.3/0300-06
139/4.4/0300-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.1/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki mérési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi vagy ellenőrizteti a beszállítók termékeit
Üzembe helyezési tevékenységet végez
Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében
Ellenőrzi az időszakos felülvizsgálatok végrehajtását
Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
C típus Mechanikai hosszmérések
D típus Villamos mennyiségek mérése
C típus Egyéb fizikai jelenségek mérése (nyomás, hőmérséklet, idő stb.)
C típus Kapcsolási rajz
B típus Gépbeállítás
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Geometriai mérési gyakorlat 15%
A képzési helyszín jellege:
Gépész mérőszoba
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek, gépegységek, szerkezetek abszolút és relatív geometriai méreteinek
meghatározása mérőeszközökkel, mérőműszerekkel és idomszerekkel
A mért jellemzők rögzítése, kiértékelése, a vizsgált alkatrész, gépegység, szerkezet
minősítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.2/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészgyártási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében
Részt vesz a karbantartást követő gépátvételben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kézi anyagalakítási gyakorlatok
C típus Gépi forgácsolási gyakorlatok
C típus Hegesztési gyakorlatok
C típus Gépészeti szerelési gyakorlatok
B típus Gépkezelés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazandó gyártási eljárások dokumentációinak tanulmányozása. A technológiai
sorrend figyelembevételével a gyártási műveletek elvégzése, végellenőrzés, minősítés
Megválasztja az előírt pontossághoz és felületminőséghez tartozó gyártóeszközöket,
gépeket, mérő- és ellenőrző eszközöket
A kézi forgácsoló szerszámok szakszerű használata
Lágy- és keményforrasztási, valamint a láng- és kézi ívhegesztő eljárások alapfokú
ismerete
A hőkezelési eljárások alapfokú ismerete
A forgácsoló alapgépek (eszterga-, gyalu-, véső-, maró-, köszörűgép) alapfokú kezelése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.3/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre technológiára vonatkozó
dokumentációt [technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.]
Együttműködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés, alkatrészgyártás,
felületkezelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartás, javítás
B típus Szerelőszerszámok ismerete
B típus A szerelés gépei, készülékei
B típus A szerelés mérő- és ellenőrző eszközei
C típus Diagnosztika
C típus Szerelés, hibaelhárítás
D típus Hibaelhárítás
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dokumentáció tanulmányozása alapján a helyes szerelési technológia megválasztása,
a szükséges segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, mérő- és ellenőrző eszközök
szakszerű használata
A helyes végellenőrzés, kipróbálás, üzembe helyezés, minősítés végrehajtása
A működési próba során felmerülő anyag-, gyártási és szerelési hibák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.4/0300-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai munkabiztonsági és környezetvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírja az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi utasításokat
Ellenőrzi az adott területre vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi utasítások
betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági előírásai
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Környezetvédelem
C típus Hulladékgazdálkodás
B típus Ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó szín jelölések értelmezése
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapocsolódó szín jelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerelés, javítás, karbantartás, az alkatrészek megmunkálása során felhasznált
anyagok, segédanyagok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása. A
keletkező hulladékok, cserélt segédanyagok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása
A munkahelyre vonatkozó általános és speciális környezetvédelmi előírások betartása.
A zaj- és levegőszennyezés csökkentése, porelszívás alkalmazása. Az állati, vagy
növényi eredetű, valamint a tevékenységgel összefüggően keletkező szerves és
szervetlen hulladékok kezelése
A saját és a környezetében dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása
Különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során az általános és a speciális
biztonsági előírások alkalmazása
A munkahelyre vonatkozó általános és speciális tűzvédelmi előírások betartása
A tűzvédelmi berendezések (tűzcsapok, tűzoltó készülékek stb.) elhelyezésének és
működésének ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

139/1.0/0302-06

Vegyipari gépek
üzemeltetése

azonosítója

szk

139/1.1/0302-06

0

0 160

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/1.1/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás paramétereit előírt határértékeken belül tartja
Biztonsági rendszereket kezel ( pl. gőzfüggöny, tartálypalást hűtés)
Ellenőrzi és működteti a stabil berendezéseket (pl. reaktor, kolonna, hőcserélők)
Irányítja a gépkezelők munkáját
Kapcsolatot tart az alapanyag és segédanyag ellátókkal
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyártási (technológiai) leírás
C típus A géphasználati (kezelési) utasítás
A típus A termelés munkabiztonsági előírásai
A típus A termelés környezetvédelmi előírásai
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
B típus Gépkezelés
B típus Üzemeltetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Paraméterváltozás értékelése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményező készség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Jegyzőkönyv készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Műveleti laboratórium
Üzemi termelőhely
Képzési idő:
160 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagmozgatási gyakorlatok:
- emelő- és szállítógépek
- folyadékok szállítása
- gázok szállítása
Mechanikai alapműveletek:
- aprító- és őrlőgépek üzemeltetése
- osztályozók és fajtázók üzemeltetése
Folyadék- és gáztérben végzett műveletek:
- ülepítés
- szűrés
- centrifugálás
- keverés
- fluidálás
Hőközlési feladatok gyakorlása:
- folyadék-folyadék hőcserélő berendezések üzemeltetése
- gőz-folyadék hőcserélők üzemeltetése
- kalopriferek üzemeltetése
Termikus hatásokon alapuló alapműveletek:
- bepárlók üzemeltetése
- szárítók üzemeltetése
Anyagátadással járó alapműveletek:
- abszorberek üzemeltetése
- lepárlók üzemeltetése
Üzemi feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

139/2.0/0302-06

Vegyipari gépek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

139/2.1/0302-06
139/2.2/0302-06
139/2.3/0302-06
139/2.4/0302-06
139/2.5/0302-06

36
54
49
36
28

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.1/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás paramétereit előírt határértékeken belül tartja
Biztonsági rendszereket kezel ( pl. gőzfüggöny, tartálypalást hűtés)
Ellenőrzi és működteti a stabil berendezéseket (pl. reaktor, kolonna, hőcserélők)
Kapcsolatot tart az alapanyag és segédanyag ellátókkal
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
C típus Munkaszervezés
C típus Anyagelőkészítés
C típus Kacsolási rajz
B típus Logisztika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagtárolás:
- a tárolás szükségessége, a tárolást befolyásoló tényezők
- tárolóberendezések
Vegyipari alapkészülékek:
- nyomástartó edények
- vegyipari készülékek alapelemei, kialakításuk, méretezésük
- készülékek
Reaktorok:
- osztályozásuk
- szerkezeti kialakításuk
Fluidizáció:
- a fluidizáció elmélete
- a fluidizáció alkalmazása
Az anyagszállítás vegyipari alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.2/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki hőtani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás paramétereit előírt határértékeken belül tartja
Biztonsági rendszereket kezel ( pl. gőzfüggöny, tartálypalást hűtés)
Ellenőrzi és működteti a stabil berendezéseket (pl. reaktor, kolonna, hőcserélők)
Kapcsolatot tart az alapanyag és segédanyag ellátókkal
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
C típus Munkaszervezés
D típus Energiaátvitel
C típus Kacsolási rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak
Hőközlés:
- hőhordozók
- hőátszármaztatás
- hőmérleg
Hőcserélők:
- keverő hőcserélők
- rekuperátorok hőközlése
- a hőcserélők típusai, szerkezeti kialakításuk, üzemeltetésük
Tüzelőberendezések, kemencék
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.3/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Termikus hatásokon alapuló alapműveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás paramétereit előírt határértékeken belül tartja
Biztonsági rendszereket kezel ( pl. gőzfüggöny, tartálypalást hűtés)
Ellenőrzi és működteti a stabil berendezéseket (pl. reaktor, kolonna, hőcserélők)
Kapcsolatot tart az alapanyag és segédanyag ellátókkal
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
C típus Munkaszervezés
D típus Energiaátvitel
C típus Kapcsolási rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bepárlás:
- a bepárlás elmélete
- bepárlók
- bepárlótelepek
Kristályosítás:
- a kristályosítás elmélete
- kristályosító berendezések
Szárítás:
- a szárítás elmélete
- szárítóberendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.4/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai és hidraulikai műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás paramétereit előírt határértékeken belül tartja
Biztonsági rendszereket kezel ( pl. gőzfüggöny, tartálypalást hűtés)
Ellenőrzi és működteti a stabil berendezéseket (pl. reaktor, kolonna, hőcserélők)
Kapcsolatot tart az alapanyag és segédanyag ellátókkal
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
C típus Munkaszervezés
C típus Kapcsolási rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai műveletek:
- aprítás
- osztályozás és fajtázás
Folyadék- és gáztérben végzett műveletek:
- ülepítés, ülepítőberendezések
- szűrés, szűrőberendezések
- centrifugális ülepítés, szűrés
- por- és cseppleválasztás
- keverés
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/2.5/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagátadással járó műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás paramétereit előírt határértékeken belül tartja
Biztonsági rendszereket kezel ( pl. gőzfüggöny, tartálypalást hűtés)
Ellenőrzi és működteti a stabil berendezéseket (pl. reaktor, kolonna, hőcserélők)
Kapcsolatot tart az alapanyag és segédanyag ellátókkal
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek és berendezések
A típus Technológiai higiénia
C típus Munkaszervezés
D típus Energiaátvitel
C típus Kacsolási rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Abszorpció:
- az abszorpció elmélete
- abszorberek
- abszorpciós berendezések
- a művelet végrehajtása
Adszorpció és ioncsere:
- elméleti alapok
- adszorberek
- adszorpciós berendezések
- a művelet végrehajtása
Extrakció:
- elméleti alapok
- extraktorok
- extrakciós berendezések
- a művelet végrehajtása
Lepárlás:
- elméleti alapok
- lepárló készülékek
- lepárló telepek
- a művelet végrehajtása
- rektifikálók üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

139/3.0/0302-06

Vegyipari gépek
karbantartási
gyakorlata

azonosítója

szk

139/3.1/0302-06

0

0 75

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/3.1/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari gépek karbantartási gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a karbantartási személyzetet, helyszínt
Ellenőrzi a gépek, berendezések karbantartás utáni tömörségi állapotát
Közreműködik a működő rendszerektől való leválasztásban
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépbeállítás
C típus Szerelés, hibaelhárítás
A típus Hulladékkezelés
C típus Hulladékgazdálkodás
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai beszédkészség
4. szint Gép kezelőszerveinek kezelése
5. szint Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztántartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Jegyzőkönyv készítése 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Műveleti laboratórium
Üzemi termelőhely
Karbantartó tanműhely
Képzési idő:
75 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csőhálózat szerelése, karbantartása:
- szerelési feladatok megoldása
- szerelvények szerelése, karbantartása
Vegyipari készülékek szerelése, karbantartása:
- tartály jellegű készülékek szerelése, karbantartása
- csöves készülékek szerelése, karbantartása
Hengeres készülékek szerelése, karbantartása
Centrifugák szerelése, karbantartása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

139/4.0/0302-06

Vegyipari gépek
karbantartása

azonosítója

sza
sza

139/4.1/0302-06
139/4.2/0302-06

36
36

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.1/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartályok, szállítóberendezések karbantartásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések karbantartás utáni tömörségi állapotát
Közreműködik a működő rendszerektől való leválasztásban
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Hibaelhárítás
A típus Környezetvédelem
A típus Hulladékkezelés
C típus Hulladékgazdálkodás
A típus Jogszabályok
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség

159

0
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyipari berendezések karbantartásának alapjai:
- alapfogalmak
- csővezetékek szerelése, karbantartása
- csőhálózatok, szerelvények szerelése, karbantartása
- vegyipari gépelemek szerelése, karbantartása
Tartályok, készülékek:
- nyomástartó edények
- autoklávok, üstök
- csöves készülékek
Szállítóberendezések szerelése, karbantartása:
- szivattyúk
- gázszállítók
Emelő- és szállítóberendezések szerelése, karbantartása:
- emelőberendezések
- szilárd anyagot szállító berendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/4.2/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari gépek és berendezések karbantartásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések karbantartás utáni tömörségi állapotát
Közreműködik a működő rendszerektől való leválasztásban
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Hibaelhárítás
A típus Környezetvédelem
A típus Hulladékkezelés
C típus Hulladékgazdálkodás
A típus Jogszabályok
C típus A gépkönyv tartalma és felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Osztályozóképesség
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőcserélők szerelése, karbantartása
Hengeres készülékek, oszlopok szerelése, karbantartása
Centrifugák szerelése, karbantartása
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32. TANANYAGEGYSÉG

139/5.0/0302-06

Folyamatirányítási
gyakorlatok

azonosítója

szk

139/5.1/0302-06

0

0 28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/5.1/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatirányítási gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Irányítja a gépkezelők munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ellenőrzések
B típus Ellenőrző eszközök
B típus Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Mérőeszközök használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
Jegyzőkönyv készítése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Irányítástechnikai laboratórium
Üzemi termelőhely
Műveleti laboratórium
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Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőműszerek kezelése, alkalmazása:
- hőmérsékletmérés
- nyomásmérés
- mennyiségmérés
- szintmérés
Vezérlési feladatok megoldása:
- szerkezeti elemek, egységek kezelése
- vezérlési rendszerek üzemeltetése
Szabályozási körök szerkezeti elemeinek és egységeinek üzemeltetése:
- szerkezeti elemek vizsgálata
- szerkezeti egységek kezelése
Szabályozási körök vizsgálata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

139/6.0/0302-06

Folyamatirányítás I.

sza
sza

139/6.1/0302-06
139/6.2/0302-06

36
18

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/6.1/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
B típus A minőségirányítási kézikönyv tartalma, fő fejezetei
B típus Minőségtanúsítási okmányolás ismerete
B típus Termékek műszaki tartalmi előírásai
B típus Logisztika
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méréstechnikai alapfogalmak:
- méréstechnika
- mérőkörök
Hőmérsékletmérés:
- alapfogalmak
- mérőműszerek
- szerelés, üzemeltetés
Nyomásmérés:
- alapfogalmak
- mérőműszerek
- szerelés, üzemeltetés
Szintmérés:
- alapfogalmak
- mérőműszerek
- szerelés, üzemeltetés
Mennyiség- és áramlásmérés:
- alapfogalmak
- mérőműszerek
- szerelés, üzemeltetés
Viszkozitásmérés
Légnedvesség-mérés
Gázösszetétel-mérés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/6.2/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatirányítás elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
B típus Minőségtanúsítási okmányolás ismerete
B típus Ellenőrző eszközök
B típus Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az irányítástechnika alapfogalmai:
- irányítás
- az irányítás felosztása, az irányítási rendszer jelképes ábrázolása
- az irányítási folyamat matematikai jellemzése
Vezérlés:
- a vezérlési vonal
- a vezérlések fajtái
Szabályozás:
- szabályozási kör
- szabályozott szakaszok
- szabályozók és zavarelhárításuk
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34. TANANYAGEGYSÉG

139/7.0/0302-06

Folyamatirányítás
II.

azonosítója

szk

139/7.1/0302-06

28

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
139/7.1/0302-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatirányítás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és működteti a folyamatirányító rendszereket és egyéb műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika
B típus Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete
B típus Ellenőrző eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Utólagos szóbeli, írásbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vezérlések szerkezeti elemei, egységei, vezérlési feladatok megoldása:
- mechanikus vezérlések
- pneumatikus vezérlések
- hidraulikus vezérlések
- villamos vezérlések
Szabályozók szerkezeti elemei, egységei, szabályozások:
- pneumatikus szabályozások
- hidraulikus szabályozások
- villamos szabályozások
Fontosabb paraméterek és műveletek szabályozása
- paraméterek szabályozása
- műveletek szabályozása
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