VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 33 524 01 1000 00 00 Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 524 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7439
2
40 %
60 %

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

-

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:
– kisüzemi termelőhely látogatása
– számítógép-terem
– épületgépészeti szaktanterem
– tanterem
– épületgépészeti mérőszoba
– villamos mérőszoba
– hegesztő tanműhely
– építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
– építési terület látogatása
– fémipari tanműhely
– nagyüzemi termelőhely látogatása
– termelő tanműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7439

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
Előkészíti a szerelő és karbantartó munkát
Szereli a vegyipari és kalorikus gépeket, készülékeket, berendezéseket
Biztosítja a beüzemelés feltételeit
Karbantartja a vegyipari és kalorikus gépeket, készülékeket, berendezéseket
Javítja a vegyipari és kalorikus gépeket, készülékeket, berendezéseket
Munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez
Betartja a szabályzatokat és folyamatosan képzi magát
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 522 03 0000 00 00
Légtechnikai rendszerszerelő
52 522 09 0000 00 00
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész4
33 522 02 0000 00 00
Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó
6.

A képzés célja

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

A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó 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 veszélyes és a szelektív 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 Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentés
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
1
Íráskészség, fogalmazás írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem összpontosítás
Rendszerező képesség
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Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, ill. szerelési tervet
készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra,eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata
C Mérési utasítás
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B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B

Mértékegységek
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
Ipari anyagok villamos tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfémötvözetek
Szabványos színesfémötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és kisgépes forgácsolás
Minőségbiztosítási alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szöveg megértése
3
Fogalmazás írásban
3
Hallott szöveg megértése
2
Beszédkészség
1
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti alkatrészrajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Műszaki táblázatok kezelése
4
Gépipari mérőeszközök használata
5
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
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5
3

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem megosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezés
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0109-06 Épületgépészeti alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira,
technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek,
szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozóáramú áramkörben feszültség,
áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)
Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá
helyezi a működéshez szükséges berendezéseket
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
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Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri
Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi
előírásokat
Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését
Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését,
szilárdságát
Ellenőrzi épületgépészeti mérési és
beszabályozási helyek meglétét,
megközelíthetőségét
Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét,
feltöltöttségét, az előbeszabályozást
Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket
Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót
Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét
A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és
a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait és felméri a munkát
Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák
képviselőivel
Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az átalános épületgépészeti
feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal
Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos
tárolásáról
Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat,
előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai
C Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazása
C Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai
C Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások ismerete
C Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek értelmezése
C Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
C Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői
A Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és
számításokban
B

Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban

C

Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és
egyéb tulajdonságai
Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői

C
C
C
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C
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
D

Alapvető mechanikai ismeretek
Alapvető statikai és dinamikai számítások
Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások
Alapvető villamos ismeretek és számítások
Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai
Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések
alkalmazása
Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai
Reszelés, fürészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása,
műveleti szabályai
Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai
Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai
Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
Nemoldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági ismeretei
Gázhegesztés biztonsági ismeretei
Ívhegesztés biztonsági ismeretei
Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
Gépüzemeltetés biztonságtechnikája
Anyagmozgatás biztonságtechnikája
Épületgépészeti tervismeret
Az épületgépészeti tervjelek ismerete
Alapvető korrózióvédelmi eljárások ismerete
Az épületgépészeti munkafolyamatok alapvető munka-, egészség-, tűz- és
környezetvédelmi ismeretei
Alapvető gazdasági, munkajogi és munkaszervezési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök
4
Általános kézi szerelőszerszámok
4
Csőszerelési kéziszerszámok
3
Általános kézi kisgépek
Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0095-06 Általános csőszerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség
szerint cserét, javítást kezdeményez
Kijelöli a vezetékek nyomvonalait
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján készülékek felerősítéséhez,
faláttörésekhez
Elvégzi a faláttörési, falvésési, javítókőműves munkákat, kezdeményezi az
építőmesteri helyreállítást
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Tervek alapján elkészíti/elkészítteti a helyszínen vagy a műhelyben az egyedi tartókat,
rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét
Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagot
Tömítőlemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Ellenőrzi csőkötések tömörségét
Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket
Nagytömegű gépegységeket szerel
Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli
szállításában, beemelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtecnikai ismerete
B Csőhálózat-szerelési ismeretek
C Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
C Általános építési ismeretek
B Épületek szerkezeti egységeinek ismerete, statikai értékelése
B Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
C Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B Lemezalakítási technológiai ismeretek
B Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
C Szerelőkőműves ismeretek
A Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Műszaki rajzolvasási készség
3
Csőhálózati rajz készítési készség
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Tűrőképesség
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Pontosság
Precizitás
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Logikus gondolkodás
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0096-06 Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Készülékeket, berendezéseket felszerel, csatlakozásokat épít ki, beköti a víz-,
csatorna- és más hálózatba
Acélcsövet darabol és megmunkál csővezeték kiépítéséhez
Csőmenetet készít kézi és gépi úton
Menetes acélcsövekből és idomokból vezetékrendszert épít ki, menetes csőkötést
készít
Előre gyártott elemekből szerelt csőrendszert állít össze
Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez
Hegesztett csőkötéseket készít acélcsőre
Kemény vörösrézvezetéket szerel
Lágy vörösrézvezetéket szerel
Préskötést készít
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal
Műanyag fűtési és hidegvízvezetéket szerel különféle kötésmódokkal
Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi
Szellőző- és elszívóvezetékek alapszintű szerelését végzi
Lefolyó és szennyvízvezetékek épületen belüli kiépítését végzi
Külső, földi vezetékek fektetését végzi különféle módszerekkel és anyagokból
Szennyvíz-műtárgyak karbantartását, tisztítását végzi
Lefolyószerelvények tisztítását végzi
Átadja a beüzemelt berendezést
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási ismeretei
B Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája
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C
B
C
C
E
C

Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája
Lefolyó és szennyvízvezetékek anyagai és szerelés ismeretei
Szennyvízberendezések és műtárgyak szerelés ismerete
Lefolyórendszer tisztítás technikája
Tisztítószer ismeret
Próbaüzemi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézügyesség
3
Műszaki rajzolvasási készség
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0102-06 Vegyipari és kalorikusgép szerelő és karbantartó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Telepíti a gépeket, készülékeket, berendezéseket
Közreműködik a gép, készülék helyére való beállításában
Csatlakoztatja a gépeket, berendezéseket az elektromos és az egyéb hálózatra.
Felszereli a részegységeket, tartozékokat és szerelvényeket
Feltölti a kenési és az energiaközlő rendszereket
Irányítás mellett hideg-és melegüzemi próbát végez
Ellenőrzi, javítja, cseréli a tömítéseket (O-gyűrűk, tömszelence, karimatömítés,
karimakötés stb.)
Ellenőrzi az üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet stb.)
A technológiai előírások alapján vizsgálja (ellenőrzi, méri) a vegyipari gépek és a
szerelvényeik üzemi állapotát
Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó- forgó géprészek dinamikus állapotát (pl. rezgés,
hang, melegedés stb.)
Irányítás mellett beállítja a vezérlő, szabályozó egységeket valamint felméri a
potenciális veszélyforrásokat a próbák során
Felméri a karbantartáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Felméri és előkésziti a karbantartáshoz szükséges szakmaspecifikus anyagokat,
eszközöket, szerszámokat
13

Szét és összeszereli a szakmaspecifikus gépeket, készülékeket, berendezéseket,
alkatrészeket gépegységeket cserél
Technológiai utasítások szerint tisztítja a gépalkatrészeket, készülékeket,
berendezéseket.
Ellenőrzi a készülékek és az alkatrészek állapotát szemrevételezéssel és
mérőeszközökkel
Összeszereli a szükséges mértékben szétszerelt és karbantartott gépeket,
készülékeket, berendezéseket, rendszereket
Ellenőrzi, megvizsgálja minősíti pótolja cseréli a kenő-és energiaközlő anyagokat
Beüzemeli és átadja a vegyipai és kalorikus gépet karbantartás után
Dönt a hibás alkatrész, berendezés helyszíni javíthatóságáról
Kiszakaszolja a rendszerből a meghibásodott részt
Javításhoz előkészíti, vagy előkészítteti a munkakörnyezetet, a berendezést
Javítás után részleges, vagy teljes beüzemelési feladatokat végez
Egyeztet és információt kér a gépkezelőtől
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Alapvető épületvillamos rendszerszerelési ismeretek
C Kenőanyag ismeret
C Technológiai ismeretek
B Ellenőrzési, hibakeresési és elháritási ismeretek
C Karbantartási ismeretk
A Érintésvédelmi paramétereket mér
B Gépkönyvet tanulmányoz és a kapott információkat alkalmazza
A Környezetvédelmi méréseket végez
C Hatósági eljárás imeretek
C Üzembehelyezési és szervíz ismeretek
C Berendezések átadásának ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti rajz készítés
2
Építési rajz olvasása, értelmezése
1
Építési rajz készítés
2
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
1
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
1
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2
Elemi számolási készség
2
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
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Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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A 33 524 01 1000 00 00 azonosító számú, Vegyi- és kalorikusgép szerelő és
karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
0110-06
feladatok
0111-06
Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
0109-06
Épületgépészeti alapfeladatok
0095-06
Általános csőszerelési feladatok
0096-06
Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
0102-06
Vegyipari és kalorikusgép szerelő és karbantartó feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 33 524 01 1000 00 00 azonosító számú, Vegyi- és kalorikusgép szerelő és
karbantartó megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

142/1.0/0095-06

142/3.0/0111-06

142/2.0/0111-06

142/1.0/0111-06

142/1.0/0110-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13

142/4.0/0109-06

142/2.0/0095-06

142/6.0/0109-06

142/1.0/0096-06

14

142/2.0/0109-06

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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

142/4.0/0095-06

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

142/3.0/0102-06

142/1.0/0102-06

142/4.0/0096-06

142/3.0/0096-06

142/2.0/0096-06
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142/3.0/0095-06

142/1.0/0109-06

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 524 01 1000 00 00 azonosító számú, Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

142/1.0/0110-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

142/1.0/0111-06
142/2.0/0111-06
142/3.0/0111-06
142/1.0/0109-06
142/2.0/0109-06
142/3.0/0109-06
142/4.0/0109-06
142/5.0/0109-06
142/6.0/0109-06
142/1.0/0095-06
142/2.0/0095-06
142/3.0/0095-06
142/4.0/0095-06
142/1.0/0096-06
142/2.0/0096-06
142/3.0/0096-06
142/4.0/0096-06
142/1.0/0102-06
142/2.0/0102-06
142/3.0/0102-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Műszaki dokumentációk
Geometriai mérés
Fémek kézi és kisgépes alakítása
Dokumentációk
Mérések
Épületgépészeti szerkezetek
Hegesztés
Munka és környezetvédelem
Munkaszervezés
Tartószerkezetek, vázszerkezetek
Előkészítő munkálatok
Csőhálózatszerelés
Gépegységek szállítása
Csőhálózat kialakítása I.
Csőhálózat kialakítása II.
Szellőző- és szennyvízvezetékek
Bekötések, beüzemelés
Vegyipari gépek telepítése
Vegyipari gépek karbantartása
Vegyipari gépek javítása
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

72

0

144

0
18
72
36
0
18
36
9
9
36
36
36
36
36
47
36
36
72
36
36
713

36
36
0
28
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
238

0
0
140
0
0
36
63
0
0
48
48
48
48
38
48
48
0
88
48
48
749

36
54
212
64
18
54
99
9
9
84
84
84
84
74
95
84
84
160
84
84
1700

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

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett lemezalkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0109-06 Épületgépészeti alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
21

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános célú épületgépészeti
képlékenyalakítási feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 75 perc

gázhegesztési

és

keményforrasztási,

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Általános célú épületgépészeti ívhegesztési feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti információs feladatok számítógéphasználattal
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 25%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0095-06 Általános csőszerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok I.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 105 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat
2. feladat

70%
30%

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0096-06 Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csőszerelési műveleti feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0102-06 Vegyipari és kalorikusgép szerelő és karbantartó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vegyipari és kalorikus gépek szerelése karbantartása, üzemeltetése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vegyi és kalorikus gépek üzemviteli feladatai.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 65%
2. feladat 35%
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
–
9. vizsgarész
–
10. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
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A 33 524 01 1000 00 00 azonosító számú, Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképzéshez, rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi
teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Vegyi- és
kalorikusgép szerelő és karbantartó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes
tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 524 01 1000 00 00 azonosító számú, Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

142/1.0/0110-06

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

azonosítója

142/1.1/0110-06

0

72

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
144

142/1.2/0110-06

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.1/0110-06
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:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igánylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet csoportbontásban
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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
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Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
- fémszerkezetek rajzai
- technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
- kapcsolási vázlatok
- villamos rendszerek rajzai
- építészeti rendszerek rajzai
- folyamatábrák és folyamatrendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C típus Mérési utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
alkatrész rajz értelmezése 40%
Csoportos versenyjáték 30%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérőszoba
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával.  Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel
Szögmérések szinuszvonalzóval
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Mérés mérőhasábokkal
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel
Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése
Mérési dokumentumokat készít
Felvételi vázlatot készít
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
műszaki rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak,
táblázatok kezelése
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Metrológiai jellemzők. Műszerhibák. Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel
Hossz- és szögmérő eszközök. Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük
Külső felületek mérésének eszközei, folyamata
Belső felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének
eszközei, folyamata
Mérőhasábok és azok alkalmazása. Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű és nagy
pontosságú ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső és belső menetek mérésének,
ellenőrzésének eszközei, folyamata
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,
alkalmazásuk. Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

142/3.0/0111-06

Fémek kézi és
kisgépes alakítása

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

142/3.1/0111-06
142/3.2/0111-06
142/3.3/0111-06
142/3.4/0111-06
142/3.5/0111-06

18
18
18
18
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0 212
0
0
0 140

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság, minőségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségbiztosítási alapismeretek
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
rajz értelmezése 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Az alkalmazott mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és szakszerű használata
Az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek megválasztása
A különböző állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető alak- és méretpontosság
A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása
A gyártás során - a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében - a megfelelő számú és a
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések elvégzésének fontossága
A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függő
fő jellemző paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő összefüggések elemzése, a
minőségre kifejtett hatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagjelölések értelmezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványhasználati ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Szabványos ipari vasötvözetek
C típus Szabványos könnyűfém ötvözetek
C típus Szabványos színesfém ötvözetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése
Az ipari vasötvözetek csoportosítása:
Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és
EN szerint
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.3/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok egyéb jellemzői
D típus Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
műszaki rajz értelmezése 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.4/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Előrajzolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Előrajzolás
B típus Képlékenyalakítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
• a munkadarab ellenőrzése
• a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása
• a felrajzolandó felület festése, színezése
• a rajzoló- és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése
• előrajzolás
• ellenőrzés
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.5/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
140 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
- illesztés reszeléssel
- hántoló szerszámok, eszközök
- lemezalkatrész készítése
- sík és ívelt felületek hántolása
- a dörzsárazás szerszámai és művelete
- tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
- illesztés dörzsárazással
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
- illesztés csiszolással
- oldható kötések készítése, szerelése
- komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Az épületgépészeti dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz,
megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai
C típus Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai
C típus Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
C típus Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői
A típus Épületgépészeti terv jellemzői
A típus Az épületgépészeti tervjelek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Épületgépészeti rendszerrajz kiegészítés 10%
Alapraj rajz készítése épületgépészeti rendszerről 20%
Függ.csőterv készítése épületgépészeti rendszerről 20%
[Műszaki] Leírás készítése 10%
[Anyagkivonat] Leírás készítése 10%
[Költségvetés] Leírás készítése 30%

43

A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs ismeretek
Beszédtechnikát tanul
Rajz olvasás, anyagismeret, árképzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.2/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Az épületgépészeti dokumentációk készítésének ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira,
technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek,
szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazási lehetőségei
C típus Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások
C típus Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek
A típus Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és
számításokban
B típus Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban
C típus Mechanikai alapismeretek
C típus Alapvető statikai és dinamikai számítások
B típus Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Géprajz értelmezése 20%
Hegesztési rajz értelmezése 10%
Épületgépészeti alaprajz értelmezése 20%
Épületgépészeti függ.csőtervi rajz értelmezése 20%
Épületgépészeri rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Irányítástechnikai ismeretet tanul /vezérlés, szabályozás/
Dokumentációs alapismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség,
áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)
Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá
helyezi a működéshez szükséges berendezéseket
Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét
Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét,
feltöltöttségét, az előbeszabályozást
Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
A típus Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és
számításokban
B típus Alapvető villamos ismeretek és számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Tesztfeladat megoldása 10%

46

A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti mérőszoba
Villamos mérőszoba
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési módszereket tanul
Mérőeszközök kezelését elsajátítja
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti szerkezetek készítése, karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Készít, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai
C típus Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazási
lehetőségei
B típus Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai
B típus Reszelés, fűrészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása, műveleti
szabályai
B típus Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai
C típus Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai
C típus Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései
A típus Alapvető korrózióvédelmi eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Általános kézi szerelőszerszámok használata
4. szint Csőszerelési kéziszerszámok használata
3. szint Általános kézi kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
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Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű kötéstechnológiákat, elsajátít, begyakorol
Tömítőanyagokat megismer, használ
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.2/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti szerkezetek ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és
egyéb tulajdonságai
B típus Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai
C típus Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazási
lehetőségei
B típus Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai
C típus Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
C típus Nemoldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
C típus Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései
A típus Alapvető korrózióvédelmi eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri a korszerű réz forrasztási technológiákat
Begyakorolja a préselési technológiákat
Gyakorlatban alkalmazza az ív-láng hegesztési technológiákat
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/4.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztett kötések készítése ívvel és lánggal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
C típus Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
C típus A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői
A típus Gázhegesztés biztonsági előírásai
A típus Ívhegesztés biztonsági előírásai
A típus Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
A típus Anyagmozgatás biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Általános kézi szerelőszerszámok használata
4. szint Csőszerelési kéziszerszámok használata
3. szint Általános kézi kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajzjeleket, fogalmakat elsajátít
Folyamatokat rögzít, rajzokat készít
Eszközöket megismer, használatukat előírja
Technológiát tanulmányoz, elsajátít, technológiai utasítást készít
Lánghegesztés
Ívhegesztés
Műanyaghegesztés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/4.2/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
C típus Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
C típus A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői
A típus Gázhegesztés biztonsági előírásai
A típus Ívhegesztés biztonsági előírásai
A típus Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Hegesztő tanműhely
Képzési idő:
63 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök beszerzésének tervezése. Ütemterv,
pénzügyi lehetőségek felmérése
Beszerzési helyek felkutatása
Lánghegesztés elmélete
Ívhegesztés elmélete
Műanyaghegesztés elmélete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/5.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és környezetvédelem az épületgépészeti rendszerekben és munkahelyen
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri
Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi
előírásokat
Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését
Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét
A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat,
előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági előírásai
A típus Gázhegesztés biztonsági előírásai
A típus Ívhegesztés biztonsági előírásai
A típus Gépüzemeltetés biztonságtechnikája
A típus Anyagmozgatás biztonságtechnikája
B típus Az épületgépészeti munkafolyamatok munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi
alapismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Leírás készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lánghegesztés biztonságtechnikájának elmélete
Ívhegesztés biztonságtecnikájának elmélete
Műanyaghegesztés munkavédelmi szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/6.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető munkaszervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát
Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák
képviselőivel
Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót
Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz,
megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal
Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról
Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdasági, munkajogi és munkaszervezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
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A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaterület átadása, átvétele
Tervezői, kivitelezői, beruházói kapcsolattartás
Helyszíni egyeztetések, munkamegbeszélések, bejárások, műszaki ellenőrzések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

142/1.0/0095-06
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azonosítója

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelés előkészítési és kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános építési ismeretek
A típus Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtechnikája
B típus Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Csőhálózati rajz készítési készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás 35%
Csőhálózati rajz értelmezése 10%
Egyszerű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása 35%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben

57

36
0

0
0

0
48

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az épületek részei, feladatuk, terheléseik
Létrák, létraállványok, kezelőjárdák készítésének ismeretei
Szerelőkőműves munkák ismeretei (fal-, födémáttörés, padló- és falcsatornák), szerszámai,
eszközei. Falak megvésésének engedélyeztetése
Csővezetékek rögzítési módjainak ismerete. Vezeték lejtése
Csőhüvely, védőcső készítésének ismeretei
Szerelőkőműves munkák munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
A szerelés előkészítési munkái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint
cserét, javítást kezdeményez.
Kijelöli a nyomvonalakat
Elvégzi,vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javító kőműves munkákat.
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján készülékek felerősítéséhez,
faláttörésekhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános építési ismeretek
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
A típus Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtechnikája
B típus Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
C típus Szerelő kőműves ismeretek
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Csőhálózati rajz készítési készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Csőhálózati rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Irányított csoportos szakmai munkavégzés 20%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Építési terület
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Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Létrák, létraállványok, kezelőjárdák ellenőrzése, állapotfelmérés
Létrák, létraállványok, kezelőjárdák készítése, karbantartása, javítása
Vezetéknyomvonal, fal- és fődémáttörés, padló- és falcsatorna helyének kijelölése
Szerelőkőműves munkák végzése (fal-, födémáttörés, padló- és falcsatornák), a
szerszámok, eszközök kezelése, karbantartása
Csőhálózatok szerelésének munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
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12. TANANYAGEGYSÉG

142/2.0/0095-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Csővezetékek szerelési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerése 40%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csővezetékek anyagai, azok fizikai, mechanikai, technológiai tulajdonságai
Csőhajlítási módok ismerete
Csőhajlításokkal kapcsolatos számítások (ívhossz, rövidülés, csőhossz)
Csőhálózatok szerelésének (csőkötések, idomok, szerelvények beépítése) ismeretei
Csőalakítással, csőszereléssel kapcsolatos munkák munka-, tűz- és környezetvédelme
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Csővezetékek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás egyengetés, hajlítás stb.)
Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Mozgáskoordináció
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Csőhálózati rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csövek alakítása: hajlítás, szűkítés, menetkészítés, kihúzás
Csőhálózatok készítése, idomok, szerelvények beépítése a csővezetékbe
Elágazás készítése
Tömítőanyagok kiválasztása, alkalmazása
A csővezetékek szerelésének munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályainak betartása és
betartatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti készülékek tartószerkezeteinek
szerelési ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános építési ismeretek
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B típus Lemezalakítási technológiája
A típus Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Egyszerű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása 25%
Szerelési rajz készítése 25%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az épületek fő részei, elhelyezkedésük, kapcsolataik. Építési módok, építőanyagok,
szerelőkőműves munkák ismerete
Csővezetékek szerelése falon, födémen, tartószerkezeten, oszlopokon
Épületgépészeti készülékek szerelésének ismeretei (falon, alapzaton)
A szerelőkőműves munkák munka- és tűzvédelme
Nagytömegű tárgyak szállításának ismeretei
Nagytömegű tárgyak szállításának biztonságtechnikája
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti készülékek tartószerkezeteinek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervek alapján elkészíti /elkészítteti/ a helyszínen,vagy a műhelyben az egyedi, tartókat,
rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat
Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás egyengetés, hajlítás stb.)
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét
Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli szállításában,
beemelésében
Nagytömegű gépegységeket szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
B típus Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B típus Lemezalakítási technológiája
A típus Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Szerelési rajz olvasása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Fémipari tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerelőkőműves munkák végzése (fészkek készítése, bilincsek, függesztők beépítése,
tartók készítése), a szerszámok, eszközök kezelése, karbantartása
A szerelőkőműves munkák munka- és tűzvédelmi előírásainak betartása és betartatása
A szereléshez szükséges anyagok, szerszámok szállításának (időpont, útvonal, szállítási
mód, szállító eszköz) tervezése és kivitelezése
Nagytömegű tárgyak szállításának tervezése és kivitelezése
A szállítási munkák munkavédelmi előírásainak betartása és betartatása

63

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

142/4.0/0095-06

Tömítettség és
tömörségellenőrzés

azonosítója

szk
szk

142/4.1/0095-06
142/4.2/0095-06

36
0

0
0

0
48

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/4.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömítési és tömörségellenőrzési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Egyszerű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása 50%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömítőanyagok fajtái, kiválasztásának ismeretei
Tömítések készítésének (menetes, karimás, tokos kötések) ismeretei
A tömítés készítésének munkavédelmi ismeretei
Tömörségellenőrzések fajtái, végrehajtásának ismeretei (mikor?, hol?, hogyan?, mivel?)
A tömörségellenőrzés munkavédelmi ismeretei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/4.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömítési és tömörségellenőrzési munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömítőanyagok kiválasztása
Tömítések készítése menetes, karimás, tokos kötésekre
Alakos tömítés készítése tömítőlemezből
Tömörség ellenőrzése
A tömítési és tömörségellenőrzési munkák munkavédelmi előírásainak betartása és
betartatása
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15. TANANYAGEGYSÉG

142/1.0/0096-06

Csőhálózat
kialakítása I.

azonosítója

sza
sza

142/1.1/0096-06
142/1.2/0096-06
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0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.1/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Acél csőhálózat kialakítási ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Acélcsövet darabol és megmunkál csővezeték kiépítéséhez
Csőmenetet készít kézi és gépi úton
Menetes acélcsövekből és idomokból vezetékrendszert épít ki, menetes csőkötést készít
Előre gyártott elemekből szerelt csőrendszert állít össze
Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez
Hegesztett csőkötéseket készít acélcsőre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.2/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Acél csőhálózat kialakítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Acélcsövet darabol és megmunkál csővezeték kiépítéséhez
Csőmenetet készít kézi és gépi úton
Menetes acélcsövekből és idomokból vezetékrendszert épít ki, menetes csőkötést készít
Előre gyártott elemekből szerelt csőrendszert állít össze
Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez
Hegesztett csőkötéseket készít acélcsőre
Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási jellemzői
C típus Próbaüzem jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézügyesség
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
38 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

142/2.0/0096-06

Csőhálózat
kialakítása II.

azonosítója

sza
sza

142/2.1/0096-06
142/2.2/0096-06

47
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.1/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb csőhálózat kialakítási ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kemény vörösréz vezetéket szerel
Lágy vörösréz vezetéket szerel
Préskötést készít
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal
Műanyag fűtési és hidegvíz vezetéket szerel különféle kötésmódokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.2/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb csőhálózat kialakítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kemény vörösréz vezetéket szerel
Lágy vörösréz vezetéket szerel
Préskötést készít
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal
Műanyag fűtési és hidegvíz vezetéket szerel különféle kötésmódokkal
Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Próbaüzem jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézügyesség
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 35%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

142/3.0/0096-06

Szellőző- és
szennyvízvezetékek

azonosítója

sza
sza

142/3.1/0096-06
142/3.2/0096-06

36
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.1/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Szellőző- és szennyvízvezetékek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szellőző- és elszívóvezetékek alapszintű szerelését végzi
Lefolyó és szennyvíz vezetékek épületen belüli kiépítését végzi
Külső, földi vezetékek fektetését végzi különféle módszerekkel és anyagokból
Szennyvíz-műtárgyak karbantartását, tisztítását végzi
Lefolyószerelvények tisztítását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Lefolyó és szennyvízvezetékek anyagai és szereléstechnikája
C típus Szennyvízberendezések és műtárgyak szereléstechnikája
C típus Lefolyórendszer tisztítás technikája
E típus Tisztítószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.2/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Szellőző- és szennyvízvezetékek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szellőző- és elszívóvezetékek alapszintű szerelését végzi
Lefolyó és szennyvíz vezetékek épületen belüli kiépítését végzi
Külső, földi vezetékek fektetését végzi különféle módszerekkel és anyagokból
Szennyvíz-műtárgyak karbantartását, tisztítását végzi
Lefolyószerelvények tisztítását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Lefolyó és szennyvízvezetékek anyagai és szereléstechnikája
C típus Szennyvízberendezések és műtárgyak szereléstechnikája
C típus Lefolyórendszer tisztítás technikája
E típus Tisztítószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézügyesség
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 25%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

142/4.0/0096-06

Bekötések,
beüzemelés

azonosítója

sza
sza

142/4.1/0096-06
142/4.2/0096-06

36
0

0
48

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/4.1/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Bekötések, beüzemelés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készülékeket, berendezéseket felszerel, csatlakozásokat épít ki, beköti a víz-, csatorna- és
más hálózatba
Átadja a beüzemelt berendezést
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat
Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Szennyvízberendezések és műtárgyak szereléstechnikája
C típus Próbaüzem jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/4.2/0096-06
A tananyagelem megnevezése:
Bekötések, beüzemelés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készülékeket, berendezéseket felszerel, csatlakozásokat épít ki, beköti a víz-, csatorna- és
más hálózatba
Átadja a beüzemelt berendezést
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat
Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B típus Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája
C típus Szennyvízberendezések és műtárgyak szereléstechnikája
C típus Próbaüzem jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézügyesség
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

142/1.0/0102-06

Vegyipari gépek
telepítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza

142/1.1/0102-06
142/1.2/0102-06
142/1.3/0102-06
142/1.4/0102-06

36
0
36
0

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.1/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari gépek telepítési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti a gépeket, készülékeket, berendezéseket
Közreműködik a gép, készülék helyére való beállításában
Csatlakoztatja a gépeket, berendezéseket az elektromos és az egyéb hálózatra
Felszereli a részegységeket, tartozékokat és szerelvényeket
Feltölti a kenési és az energiaközlő rendszereket
Irányítás mellett hideg-és melegüzemi próbát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
C típus Alapvető épületvillamos rendszerszerelések jellemzői
C típus Kenőanyagok
C típus Technológia
B típus Ellenőrzés, hibakeresés és elháritás jellemzői
B típus Gépkönyvek alkalmazási lehetőségei
C típus Hatósági eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti rajz készítés
1. szint Építési rajz készítés
1. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
2. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.2/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari gépek telepítési gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti a gépeket, készülékeket, berendezéseket
Közreműködik a gép, készülék helyére való beállításában
Csatlakoztatja a gépeket, berendezéseket az elektromos és az egyéb hálózatra
Felszereli a részegységeket, tartozékokat és szerelvényeket
Feltölti a kenési és az energiaközlő rendszereket
Irányítás mellett hideg-és melegüzemi próbát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
C típus Alapvető épületvillamos rendszerszerelések jellemzői
C típus Kenőanyagok
A típus Érintésvédelmi paraméterek
B típus Ellenőrzés, hibakeresés és elháritás jellemzői
B típus Gépkönyvek alkalmazási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
2. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Technológiai próbák végzése 15%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
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Képzési idő:
40 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.3/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
Beüzemelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a tömítéseket (O-gyűrűk, tömszelence, karimatömítés,
karimakötés stb.)
Ellenőrzi az üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet stb.)
A technológiai előírások alapján vizsgálja (ellenőrzi, méri) a vegyipari gépek és a
szerelvényeik üzemi állapotát
Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó- forgó géprészek dinamikus állapotát (pl. rezgés, hang,
melegedés stb.)
Irányítás mellett beállítja a vezérlő, szabályozó egységeket, valamint felméri a potenciális
veszélyforrásokat a próbák során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
A típus Környezetvédelmi mérések jellemzői
C típus Technológia
C típus Karbantartás jellemzői
C típus Kenőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2. szint Elemi számolási készség
2. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/1.4/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
Beüzemelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a tömítéseket (O-gyűrűk, tömszelence, karimatömítés,
karimakötés stb.)
Ellenőrzi az üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet stb.)
A technológiai előírások alapján vizsgálja (ellenőrzi, méri) a vegyipari gépek és a
szerelvényeik üzemi állapotát
Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó- forgó géprészek dinamikus állapotát (pl. rezgés, hang,
melegedés stb.)
Irányítás mellett beállítja a vezérlő, szabályozó egységeket, valamint felméri a potenciális
veszélyforrásokat a próbák során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
A típus Környezetvédelmi mérések jellemzői
C típus Technológia
C típus Karbantartás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2. szint Elemi számolási készség
2. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 35%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.1/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
karbantartási ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a karbantartáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Felméri és előkésziti a karbantartáshoz szükséges szakmaspecifikus anyagokat, eszközöket,
szerszámokat
Szét és összeszereli a szakmaspecifikus gépeket, készülékeket, berendezéseket,
alkatrészeket, gépegységeket cserél
Technológiai utasítások szerint tisztítja a gépalkatrészeket, készülékeket, berendezéseket
Ellenőrzi a készülékek és az alkatrészek állapotát szemrevételezéssel és mérőeszközökkel
Összeszereli a szükséges mértékben szétszerelt és karbantartott gépeket, készülékeket,
berendezéseket, rendszereket
Ellenőrzi, megvizsgálja, minősíti, pótolja és cseréli a kenő-és energiaközlő anyagokat
Beüzemeli és átadja a vegyipai és kalorikus gépet karbantartás után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
C típus Technológia
C típus Karbantartás jellemzői
B típus Ellenőrzés, hibakeresés és elháritás jellemzői
C típus Kenőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/2.2/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
karbantartási gyakorlatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a karbantartáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Felméri és előkésziti a karbantartáshoz szükséges szakmaspecifikus anyagokat, eszközöket,
szerszámokat
Szét és összeszereli a szakmaspecifikus gépeket, készülékeket, berendezéseket,
alkatrészeket, gépegységeket cserél
Technológiai utasítások szerint tisztítja a gépalkatrészeket, készülékeket, berendezéseket
Ellenőrzi a készülékek és az alkatrészek állapotát szemrevételezéssel és mérőeszközökkel
Összeszereli a szükséges mértékben szétszerelt és karbantartott gépeket, készülékeket,
berendezéseket, rendszereket
Ellenőrzi, megvizsgálja, minősíti, pótolja és cseréli a kenő-és energiaközlő anyagokat
Beüzemeli és átadja a vegyipai és kalorikus gépet karbantartás után
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
C típus Technológia
C típus Karbantartás jellemzői
B típus Ellenőrzés, hibakeresés és elháritás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 25%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

80

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.1/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari gépjavítási ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a hibás alkatrész, berendezés helyszíni javíthatóságáról
Kiszakaszolja a rendszerből a meghibásodott részt
Javításhoz előkészíti, vagy előkészítteti a munkakörnyezetet, a berendezést
Javítás után részleges, vagy teljes beüzemelési feladatokat végez
Egyeztet és információt kér a gépkezelőtől
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Karbantartás jellemzői
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
C típus Technológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
2. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
142/3.2/0102-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari gépjavítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a hibás alkatrész, berendezés helyszíni javíthatóságáról
Kiszakaszolja a rendszerből a meghibásodott részt
Javításhoz előkészíti, vagy előkészítteti a munkakörnyezetet, a berendezést
Javítás után részleges, vagy teljes beüzemelési feladatokat végez
Egyeztet és információt kér a gépkezelőtől
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Karbantartás jellemzői
C típus Üzembehelyezési és szerviz jellemzők
C típus Berendezések átadásának jellemzői
C típus Technológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
2. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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