KERESKEDELMI, HÁZTARTÁSI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI
GÉPSZERELŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős
miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 521 14 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7439
2
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
1

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

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

tanterem
elektrotechnika szaktanterem
anyagismeret szaktanterem
szakrajz szaktanterem
számítógép-terem
idegennyelvi szaktanterem
hálózatos szaktanterem
technológiai szaktanterem
méréstechnikai laboratórium
gyakorlati terem
elektronikai laboratórium
gépészeti laboratórium
műszaki rajz szaktanterem
villamos laboratórium
anyagtechnológia laboratórium
villamosipari tanműhely
gépipari tanműhely
háztartási gépszerelő tanműhely
gépi megmunkálás tanműhely
fémipari alapképző tanműhely
villamosipari alapképző tanműhely
szerelő 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 az elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7439

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

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Ügyfélkapcsolati tevékenységeket végez
Elektromos hibát tár fel és javít
Gépeket, berendezéseket karbantart
Elvégzi a háztartási gépekkel kapcsolatos speciális feladatokat
Elvégzi a kereskedelmi- és vendéglátóipari gépekkel kapcsolatos speciális feladatokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 521 01 1000 00 00
Elektromechanikai műszerész
6.

A képzés célja

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

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek
végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít,
reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
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 a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok
használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Elektrotechnikai alapismeretek
D Elektronikus áramkörök
C Villamos gépek biztonságtechnikája
C Teljesítményelektronikai áramkörök
D Gépelemek
C Finommechanikai elemek
D Mechanika
D Elektromechanikus mérőműszerek
4

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

Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Műszerelemek
Anyagismeret
Gyártásismeret
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Szabványok
Műszaki dokumentáció
Általános munkavédelem
Érintésvédelem
Elsősegélynyújtás
Általános tűzvédelem
Tűzoltó készülékek
Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
Digitális technikai alapok
Perifériák
Számítógépes hálózatok típusai
Informatikai angol nyelv

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Kapcsolási rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4
Elemi számolási készség
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mennyiségérzék
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Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0937-06 Kereskedelmi és háztartási gépek hibabehatárolása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nem elektromos hibát tár fel és javít
Szemrevételezi a javítandó berendezést
Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a csapágyakat, ékszíjakat, egyéb hajtáselemeket
Csőkötéseket (menetes és szorító) ellenőriz, szükség szerint javít, cserél
Elektromos hibát tár fel és javít
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket
Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a hibás elektromos alkatrészt
Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy kicseréli a vezérlőpanelt
Felkészül a munkára
Átvizsgálja, kipróbálja a szervizmunkához szükséges berendezéseket, gépeket,
szerszámokat
Munkalapokat felvesz
Beszerzi a szükséges dokumentációt
Felveszi az előreláthatólag szükséges alkatrészeket
Karbantartási tervet készít
Megteremti a karbantartási feltételeket (áramtalanít, gáztalanít, víztelenít stb.)
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
Karbantartja a kávéfőző gépeket
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
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Visszaállítja a működéshez szükséges feltételeket (áram, gáz, víz stb.)
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Forgácsoló gépek működési elve
B Fúrás
B Darabolás
B Köszörülés
D Esztergálás
B Csavarkötések
C Szegecskötések
B Ragasztás
B Ék-, retesz-, kúpos szeg kötések
B Lágy- és keményforrasztás
B Speciális villamos kötések
C Keményforrasztás
B Egyszerű áramkör építési elve
C Bonyolult áramkör építési elve
C Egyenáram és egyenfeszültség, teljesítmény
C Váltakozó áram, -feszültség, -teljesítmény
C Ellenállás
C Elektrotechnikai törvények
C Egyenáramú körök
C Váltakozó áramú körök
C Egyen- és váltakozó áramú hálózatok
C Egyen- és váltakozó áramú forgógépek
C Anyagtechnológia
A Alkatrész alapismeretek
A Szerelési technológiák
A Hibakeresés
C Mechanikai elemek jelölése
C Villamos elemek, alkatrészek jelölése
C Rajzolvasás
C Szabványok
C Dokumentációk
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Köznyelvi beszédkészség
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3
3
3
4
3
3
3
3
4
5
5
4
4

Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Műhelyrajz készítése
Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Elektromos kapcsolási rajz készítése
Elektromos jelképek értelmezése
Gépészeti jelképek értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Fémipari kézi- és gépi forgácsoló szerszámok használata
Villamos kéziszerszámok és műszerek használata
Vezetékkötés lágyforrasztással
Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés -feltárás
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Kritikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0938-06 Szervizelés dokumentálása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi a szervizbe behozott gépet
Kitölti a munkalapot
Átadja a megjavított berendezést
Árajánlatot készít
Számlát kiállít
Könyvelési dokumentumokat értelmez
Adójogszabályokat értelmez és értelmeztet
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Ügyfélkapcsolati és vezetési alapismeretek
B Tárgyalási alapismeretek
B Marketing és üzleti kommunikáció
B Viselkedésformák
B Vállalkozási formák ismerete
B Üzleti terv készítése
B Pénzügyi alapismeretek
B Jogi alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Műhelyrajz készítése
3
Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
4
Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Elektromos kapcsolási rajz készítése
3
Elektromos jelképek értelmezése
3
Gépészeti jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Fémipari kézi és gépi forgácsoló szerszámok használata
5
Villamos kéziszerszámok és műszerek használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés -feltárás
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Kritikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0939-06 Kereskedelmi- és vendéglátóipari gépek szerelése, javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a mosógépre, mosogatógépre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a hűtéstechnikai berendezésre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a hőtárolós kályhára jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a villanytűzhelyre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a mikrohullámú sütőre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a porszívóra, takarítógépre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a forróvíztárolókra és vízmelegítőkre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a konyhai kisgépekre és a testápoló készülékekre jellemző speciális
feladatokat
Beüzemeli az új konyhát
Elvégzi a készülékek installálását (helyretétele, szintezése, gépészeti csatlakozások
bekötése)
Elvégzi a készülékek üzemi próbáját
Átalakítja a meglévő konyhákat
Szakszerűen kialakítja a gépészeti csatlakozásokat
Beüzemeli az előzetesen leszállított készüléket
Elvégzi a készülék üzemi próbáját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Vállalkozási formák
B Üzleti terv készítése
C Pénzügyi alapismeretek
C Jogi alapismeretek
C Forgácsoló gépek működése
B Fúrás
B Darabolás
B Köszörülés
D Esztergálás
B Csavarkötések
C Szegecskötések
B Ragasztás
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B
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
C
C
C
C

Ék-, retesz-, kúpos szeg kötések
Lágy- és keményforrasztás
Speciális villamos kötések
Keményforrasztás
Egyszerű áramkör építési elve
Bonyolult áramkör építési elve
Egyenáram és egyenfeszültség, teljesítmény
Váltakozó áram, -feszültség, -teljesítmény
Ellenállás
Elektrotechnikai törvények
Egyenáramú körök
Váltakozó áramú körök
Egyen- és váltakozó áramú hálózatok
Egyen- és váltakozó áramú forgógépek
Anyagtechnológiai ismeretek
Alkatrészek
Szerelési technológiák
Hibakeresés
Mechanikai elemek jelölése
Villamos elemek, alkatrészek jelölése
Rajzolvasás
Szabványok
Dokumentációk

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Műhelyrajz készítése
3
Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
4
Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Elektromos kapcsolási rajz készítése
3
Elektromos jelképek értelmezése
3
Gépészeti jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Fémipari kézi és gépi forgácsoló szerszámok használata
5
Villamos kéziszerszámok és műszerek használata
4
Vezetékkötés lágyforrasztással
4
Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
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Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Kritikus gondolkodás
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A 31 521 14 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari
gépszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0900-06
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai
alaptevékenységek végzése
0937-06
Kereskedelmi és háztartási gépek hibabehatárolása
0938-06
Szervizelés dokumentálása
0939-06
Kereskedelmi- és vendéglátóipari gépek szerelése, javítása
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8. A képzés szerkezete
A 31 521 14 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedelmi, háztartási és
vendéglátóipari gépszerelő megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2

150/6.0/0937-06

3
4
5
6
7
8
9

150/7.0/0937-06

150/3.0/0900-06

10

150/4.0/0937-06

150/2.0/0900-06

150/1.0/0937-06

1

150/5.0/0937-06

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

150/3.0/0937-06

150/1.0/0900-06

Hetek száma

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

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

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

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

– 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
3
4
5
6
7

150/2.0/0937-06

8

150/2.0/0939-06

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

150/4.0/0938-06

150/1.0/0938-06

150/1.0/0939-06
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150/3.0/0938-06

150/2.0/0938-06

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

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 31 521 14 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari
gépszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

óraszáma
azonosítója

megnevezése

150/1.0/0900-06
150/2.0/0900-06
150/3.0/0900-06
150/1.0/0937-06
150/2.0/0937-06
150/3.0/0937-06
150/4.0/0937-06
150/5.0/0937-06
150/6.0/0937-06
150/7.0/0937-06
150/1.0/0938-06
150/2.0/0938-06
150/3.0/0938-06
150/4.0/0938-06
150/1.0/0939-06
150/2.0/0939-06

Informatikai alaptevékenységek
Technológiai alapműveletek
Munkaszervezés/tervezés
Elektrotechnika
Anyag-, és gyártásismeret
Műszerek és mérések
Hibamegállapítás
Szakrajz és dokumentáció
Fémipari alapképzés
Villamosipari alapképzés
Ügyfélkapcsolai ismeretek
Szervezés és vezetés
Marketing ismertek
Szolgáltatás a gyakorlatban
Szakmai ismeret
Szakmai gyakorlat
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

0
0
113
52
148
0
10
10
0
0
22
70
10
0
84
0
519

198
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
102
0
0
380

0
98
0
0
0
108
126
0
56
49
0
0
35
0
0
329
801

összes

198
98
113
52
148
108
136
90
56
49
22
70
45
102
84
329
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.
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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:
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek
végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel,
a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok,
elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi
előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 135 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0937-06 Kereskedelmi és háztartási gépek hibabehatárolása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hibás kereskedelmi, vagy háztartási gép állapotának felmérése, hibájának
(mechanikai és elektromos) megállapítása a vonatkozó dokumentáció
felhasználásával. Alkatrész kiválasztás, beszerelés előtti ellenőrzés. Javítási
munkafolyamat megtervezése. Javítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
18

Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0938-06 Szervizelés dokumentálása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ügyfélkapcsolati és vezetési ismeretek; tárgyalási ismeretek; marketing és üzleti
kommunikációs ismeretek; vállalkozási formák ismerete; pénzügyi alapismeretek;
jogi alapismeretek (tesztkérdések, kifejtő kérdések és esettanulmány)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ügyfélkapcsolati és vezetési ismeretek; tárgyalási ismeretek; marketing és üzleti
kommunikációs ismeretek; vállalkozási formák ismerete; pénzügyi, jogi
alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0939-06 Kereskedelmi- és vendéglátóipari gépek szerelése, javítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy kereskedelmi vagy vendéglátóipari gép speciális ellenőrzése
(biztonságtechnikai, környezetvédelmi és életvédelmi) karbantartási, javítási
utasítás alapján. Az esetleges javítás elvégzése, paraméterellenőrzés. Karbantartási
jegyzőkönyv felvétele
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kereskedelmi- és vendéglátóipari gépek felépítésének, működésének ismertetése
dokumentáció alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat
2. feladat

60%
40%

A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 14 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari
gépszerelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kereskedelmi,
háztartási és vendéglátóipari gépszerelő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes
tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 14 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

150/1.0/0900-06

Informatikai
alaptevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

150/1.1/0900-06
150/1.2/0900-06
150/1.3/0900-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Perifériák
C típus Digitális technikai alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mennyiségérzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
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0
0
0

50
114
34

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0 198
0

A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A "Számítógép alapok" tananyagelem az összetevők bemutatásával és összekapcsolásuk
gyakorlásával az önálló számítógép-kezeléshez szükséges ismeretek elsajátítását teszi
lehetővé
A hardver mellett a szoftver szerepét és telepítését is elsajátítják a tanulók, valamelyik
operációs rendszert önállóan telepítik és beállítják
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Informatikai angol nyelv
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Hálózatos szaktanterem
Képzési idő:
114 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A MS Office mellett a tanulók megismerkednek az Open Office működésével is Windows
vagy Linux alatt
Az Office alkalmazások használatában alapfokú jártasságot kell megszerezniük
A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítését és
működtetését is gyakorolják (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni
védelem)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.3/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és multimédia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Számítógépes hálózatok típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Technológiai szaktanterem
Méréstechnikai laboratórium
Gyakorlati terem
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hálózati eszközök fajtáit, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok
A multimédia környezet hardver és szoftver eszközeit is megismerik
Megismerik az informatikai tevékenység számítógépes dokumentálását is
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2. TANANYAGEGYSÉG

150/2.0/0900-06

Technológiai
alapműveletek

azonosítója

sza
sza

150/2.1/0900-06
150/2.2/0900-06

0
0

0
0

49
49
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

98

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok, szerszámok, mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel,
csiszol)
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagismeret
D típus Gyártásismeret
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
C típus Mechanikai mérőműszerek
C típus Villamos mérések
B típus Mechanikai mérések
C típus Műszerelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati terem
Elektronikai laboratórium
Gépészeti laboratórium
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Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyag- és gyártásismeret azon alapelemeit ismerik meg a tanulók, amely anyagokon a
szerszámok és kisgépek használatát gyakorolják és méréseket végeznek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépelemek
C típus Finommechanikai elemek
D típus Mechanika
D típus Elektrotechnikai alapismeretek
D típus Elektronikus áramkörök
C típus Teljesítményelektronikai áramkörök
C típus Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
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3. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

150/3.0/0900-06

Munkaszervezés/terv
ezés

sza
sza

150/3.1/0900-06
150/3.2/0900-06

33
80

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/3.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka minősége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki dokumentáció
C típus Villamos gépek biztonságtechnikája
C típus Villamos és gépész rajzjelek
C típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/3.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkahely és környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
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 a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános munkavédelem
A típus Érintésvédelem
A típus Elsősegélynyújtás
A típus Általános tűzvédelem
A típus Tűzoltó készülékek
C típus Környezetvédelem
C típus Veszélyes hulladékok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a
felelősségérzet kialakítása
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4. TANANYAGEGYSÉG

150/1.0/0937-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.1/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektromos hibát tár fel és javít
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket
Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a hibás elektromos alkatrészt
Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy kicseréli a vezérlőpanelt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyenáram és egyenfeszültség, teljesítmény
C típus Váltakozó áram, -feszültség, -teljesítmény
C típus Ellenállás
C típus Elektrotechnikai törvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Elektrotechnika szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik az alapfogalmakat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.2/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyenáramú körök és hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektromos hibát tár fel és javít
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket
Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a hibás elektromos alkatrészt
Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy kicseréli a vezérlőpanelt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyenáramú körök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Elektrotechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik az egyszerű áramkört, az egyenáramú köröket, és a
helyettesítőképeket
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.3/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Váltakozóáram alapfogalmai, -körök, -hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket
Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a hibás elektromos alkatrészt
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Váltakozó áramú körök
C típus Egyen- és váltakozó áramú hálózatok
C típus Egyen- és váltakozó áramú forgógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Elektrotechnika szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a váltakozóáram alapfogalmait, megismerik a villamos-, és
mágneses tereket, az elektromágneses indukciót, az egy-és többfázisú hálózatokat.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.4/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos forgógépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyen- és váltakozó áramú forgógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
2. szint Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Elektrotechnika szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik az egyen- és váltakozóáramú forgógépeket, az egy- és háromfázisú
motorokat, azok indítási módjait.
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5. TANANYAGEGYSÉG

150/2.0/0937-06

Anyag-, és
gyártásismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

150/2.1/0937-06
150/2.2/0937-06
150/2.3/0937-06
150/2.4/0937-06
150/2.5/0937-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.1/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok tulajdonságai és fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagtechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik az anyagok jellemzőit, szerkezetüket, tulajdonságaikat.
Csoportosítják halmazállapotuk, vezetőképességük, anyagszerkezetük stb. szerint.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.2/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos alkatrészek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alkatrész alapismeretek
A típus Szerelési technológiák
C típus Villamos elemek, alkatrészek jelölése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerkednek mindazon alkatrésszel, melyet a szervíztevékenysége alatt
használ. Vezetékek fajtái, tulajdonságai, kapcsolók, nyomógombok, biztosítók, hőkioldók,
nyomáskapcsolók,
relék, elektromágnesek, transzformátorok, magnetronok, ventillátorok stb. fajtái,
felépítésük, működésük.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.3/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Nem villamos alkatrészek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mechanikai elemek jelölése
C típus Forgácsoló gépek működési elve
B típus Fúrás
B típus Darabolás
B típus Köszörülés
D típus Esztergálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a különbözö mechanikai elemeket (sikló és gördülőcsapágyak,
fogaskerekek, ékszíjhajtások, tartályok, biztonsági szelepek, kések, keverőlapátok, csövek,
csatornák stb.)
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.4/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagmegmunkálási eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Forgácsoló gépek működési elve
B típus Fúrás
B típus Darabolás
B típus Köszörülés
D típus Esztergálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Műhelyrajz készítése
5. szint Fémipari kézi- és gépi forgácsoló szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megtanulják a forgácsolás nélküli, és a forgácsolással való, továbbá a kézi és
gépi anyagmegmunkálási módszereket és technológiákat.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.5/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötőelemek és kötések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csavarkötések
C típus Szegecskötések
B típus Ragasztás
B típus Ék-, retesz-, kúpos szeg kötések
B típus Lágy- és keményforrasztás
B típus Speciális villamos kötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Műhelyrajz készítése
4. szint Vezetékkötés lágyforrasztással
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók csoportosítják a kötéseket (villamos-, nem villamos, oldható-, oldhatatlan, lágyés keményforrasztás. Speciáléis villamos kötések (rácsavart, sajtolt, termo stb)
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6. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

150/3.0/0937-06

Műszerek és mérések

sza
sza

150/3.1/0937-06
150/3.2/0937-06

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

54
108
54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/3.1/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos műszerek és mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket
Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a hibás elektromos alkatrészt
Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy kicseréli a vezérlőpanelt
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Villamos kéziszerszámok és műszerek használata
2. szint Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Villamos laboratórium
Képzési idő:
54 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A tanulók megismerik a villamos mennyiségek mérési módszereit, és a méréshez szükséges
műszereket. Megtanulják az áram mérését az áramkör megbontásával (Ampermérő) és
megbontás nélkül
(lakatfogó).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/3.2/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Nem villamos műszerek és mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nem elektromos hibát tár fel és javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagtechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagtechnológia laboratórium
Képzési idő:
54 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a nem villamos mennyiségek mérési módszereit, és a méréshez
szükséges műszereket. Megismerik a különböző idomszereket, tolómérőket,
mikrométereket.
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7. TANANYAGEGYSÉG

150/4.0/0937-06

Hibamegállapítás

azonosítója

sza
sza
sza

150/4.1/0937-06
150/4.2/0937-06
150/4.3/0937-06

10
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/4.1/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés a hibakeresésre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a munkára
Átvizsgálja, kipróbálja a szervizmunkához szükséges berendezéseket, gépeket,
szerszámokat
Munkalapokat felvesz
Beszerzi a szükséges dokumentációt
Felveszi az előreláthatólag szükséges alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hibakeresés
C típus Rajzolvasás
C típus Szabványok
C típus Dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
39

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
84 136
42

Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megtanulják a felkészülést a hibabehatárolásra.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/4.2/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Logikus hibakeresés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nem elektromos hibát tár fel és javít
Szemrevételezi a javítandó berendezést
Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a csapágyakat, ékszíjakat, egyéb hajtáselemeket
Csőkötéseket (menetes és szorító) ellenőriz, szükség szerint javít, cserél
Elektromos hibát tár fel és javít
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket
Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a hibás elektromos alkatrészt
Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy kicseréli a vezérlőpanelt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Keményforrasztás
B típus Egyszerű áramkör építési elve
C típus Bonyolult áramkör építési elve
A típus Hibakeresés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Vezetékkötés lágyforrasztással
2. szint Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Villamosipari tanműhely
Gépipari tanműhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók az elméletben tanultak alapján megtanulják a logikus hibakeresés lépéseit.
Szemrevételezés, betáp oldal ellenőrzése, vezeték folytonosság ellenőrzése, biztosító
ellenőrzése, kapcsoló/k
ellenőrzése, kontaktusok ellenőrzése, akadálymentes futás ellenőrzése, hőfokszabályzók
ellenőrzése, transzformátorok, diódák, magnetronok, motorok ellenőrzése stb.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/4.3/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Hibamegelőzés, karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartási tervet készít
Megteremti a karbantartási feltételeket (áramtalanít, gáztalanít, víztelenít stb.)
Karbantartja a gázkészülékeket
Karbantartja a mosogatógépeket
Karbantartja a kávéfőző gépeket
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Visszaállítja a működéshez szükséges feltételeket (áram, gáz, víz stb.)
Elvégzi az egyéb készülékek üzem közbeni ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szerelési technológiák
C típus Szabványok
C típus Dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Villamosipari tanműhely
Gépipari tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a karbantartás lépéseit és fontosságát a hibamegelőzésben. Konkrét
háztartási gépeken (mosogatógép, kávéfőzőgép, mosógép, stb).
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8. TANANYAGEGYSÉG

150/5.0/0937-06

Szakrajz és
dokumentáció

azonosítója

sza
sza
sza
sza

150/5.1/0937-06
150/5.2/0937-06
150/5.3/0937-06
150/5.4/0937-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/5.1/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadkézi rajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műhelyrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Szabadkézi rajz készítés tárgyról 100%
A képzési helyszín jellege:
Szakrajz szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a szabadkézi ábrázolás alapjait.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/5.2/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamosipari szakrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Villamos elemek, alkatrészek jelölése
C típus Rajzolvasás
C típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
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10
0
0
0

0
31
29
20

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

90

4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Villamos kapcsolási rajz készítése leírásból 100%
A képzési helyszín jellege:
Szakrajz szaktanterem
Képzési idő:
31 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a villamos jeleket, a kapcsolási rajzok elkészítésének szabályait, és
szabványait. Konkrét áramköri kapcsolásokat rajzolnak dipára és pauszra.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/5.3/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépipari szakrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépek, berendezések elektromos állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mechanikai elemek jelölése
C típus Rajzolvasás
C típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műhelyrajz készítése
3. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz készítése tárgyról 50%
Összeállítási rajz készítés tárgyról 50%
A képzési helyszín jellege:
Szakrajz szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók egy adott szerkezeti elem részlet- és összeállítási rajzát készítik el. Megismerik a
tűrés és az illesztés fogalmát. A rajzokat dipára, és pauszra készítik el.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/5.4/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációs ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkalapokat felvesz
Beszerzi a szükséges dokumentációt
Karbantartási tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabványok
C típus Dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés -feltárás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Háztartási gépszerelő tanműhely
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a berendezésekhez tartozó gépkönyvek, leírások tartalmát. Konkrét
háztartási gépeket az adott dokumentációk alapján elemeznek, kapcsolási rajzot
azonosítanak
be, megtanulják a gépkönyveket "olvasni".
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

150/6.0/0937-06

Fémipari alapképzés

sza
sza

150/6.1/0937-06
150/6.2/0937-06

0
0

0
0

35
21

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/6.1/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi megmunkálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nem elektromos hibát tár fel és javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Forgácsoló gépek működési elve
B típus Fúrás
B típus Darabolás
B típus Köszörülés
D típus Esztergálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
5. szint Fémipari kézi- és gépi forgácsoló szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Gépi megmunkálás tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a forgácsolás alapjait, oszlopos fúrógépen fúrnak, fűrészgépen
darabolnak, szerszámot köszörülnek, esztergálnak.
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
150/6.2/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldható és oldhatatlan kötések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a csapágyakat, ékszíjakat, egyéb hajtáselemeket
Csőkötéseket (menetes és szorító) ellenőriz, szükség szerint javít, cserél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csavarkötések
B típus Szegecskötések
B típus Ragasztás
B típus Ék-, retesz-, kúpos szeg kötések
B típus Lágy- és keményforrasztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Fémipari alapképző tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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10. TANANYAGEGYSÉG

150/7.0/0937-06

Villamosipari
alapképzés

azonosítója

sza
sza

150/7.1/0937-06
150/7.2/0937-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/7.1/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldható és oldhatatlan kötések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a vezetéket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális villamos kötések
C típus Keményforrasztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
2. szint Vezetékkötés lágyforrasztással
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Villamos kapcsolási rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Villamosipari alapképző tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/7.2/0937-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy kicseréli a vezérlőpanelt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyszerű áramkör építési elve
C típus Bonyolult áramkör építési elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Villamos kapcsolási rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Villamosipari alapképző tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

150/1.0/0938-06

Ügyfélkapcsolai
ismeretek

azonosítója

szk
szk

150/1.1/0938-06
150/1.2/0938-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.1/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommuniációs ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja a megjavított berendezést
Átveszi a szervizbe behozott gépet
Kitölti a munkalapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyfélkapcsolati és vezetési alapismeretek
B típus Viselkedésformák
B típus Marketing és üzleti kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A tanulók megismerik a kommunikáció alapfogalmait, elsajátítják a kommunikációs
technikák (telefon, fax, e-mail, személyes kontaktus) használatát.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.2/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a szervizbe behozott gépet
Kitölti a munkalapot
Átadja a megjavított berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tárgyalási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók elsajátítják a tárgyalási technikákat, az érvelés szabályait.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

150/2.0/0938-06

Szervezés és vezetés

azonosítója

szk
szk
szk

150/2.1/0938-06
150/2.2/0938-06
150/2.3/0938-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.1/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot készít
Könyvelési dokumentumokat értelmez
Adójogszabályokat értelmez és értelmeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozási formák ismerete
B típus Üzleti terv készítése
B típus Pénzügyi alapismeretek
B típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A tanulók megismerik a vállakozások fajtáit, létrehozásának módját. Megismerik a
működtetés jogi környezetét. Megtanulják az üzleti terv fogalmát, ismérveit.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.2/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könyvelési dokumentumokat értelmez
Adójogszabályokat értelmez és értelmeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyfélkapcsolati és vezetési alapismeretek
B típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerkednek a munkáltatói és a munkavállaói jogokkal és kötelességekkel.
Megtanulják a vezetési elveket, az álláskeresési technikákat.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.3/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát kiállít
Könyvelési dokumentumokat értelmez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénzügyi alapismeretek
B típus Üzleti terv készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók értelmezik a járulékfizetési kötelezettségeit. Megismerik a könnyvvezetési
módszereket, értelmezik a mérleget, eredménykimutatást. Megtanulják az alapvető
pénzügyi
kitöltését (számla, nyugta, stb)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

150/3.0/0938-06

Marketing ismertek

azonosítója

szk
szk

150/3.1/0938-06
150/3.2/0938-06
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0

0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/3.1/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Marketing és üzleti kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a marketing alapfogalmait, a jó prezentáció készítés elveit, a
reklámok alapjait.
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gyakorlati
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

45

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/3.2/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentációkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Marketing és üzleti kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Műhelyrajz készítése
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
Műszaki rajz készítése leírásból 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapmodulban tanult prezentáció és grafika készítést elmélyítik, és konkretizálják a
tanulók. A marketing ismereteik alapján egy olyan prezentációt készítenek, mellyel
vállalkozásukat kívánják bemutatni,
népszerüsíteni.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

150/4.0/0938-06

Szolgáltatás a
gyakorlatban

azonosítója

szk
szk
szk

150/4.1/0938-06
150/4.2/0938-06
150/4.3/0938-06

0
0
0

36
38
28

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0 102
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/4.1/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyfélkapcsolat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a szervizbe behozott gépet
Kitölti a munkalapot
Átadja a megjavított berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyfélkapcsolati és vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók az elméletben tanultakat megvalósítják a gyakorlatban. Gyakorolják a helyes
viselkedésformákat, a kultúrált beszédstílust.

57

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/4.2/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzleti terv készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Fémipari kézi és gépi forgácsoló szerszámok használata
5. szint Villamos kéziszerszámok és műszerek használata
3. szint Műhelyrajz készítése
3. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók konkrét feladatokat kapnak, melyre üzleti tervet készítenek. Csoportos
helyzetgyakorlatokon védik meg a tervüket, győzik meg partnereiket, üzletfeleiket a terv
jóságáról.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/4.3/0938-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi elemzés a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könyvelési dokumentumokat értelmez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók a gyakorlatban sajátítják el az elméletben tanultakat. A táblázatkezelő program
segítségével írnak egy egyszerű programot, mely a különböző vállalkozási formák
adónemeinek kiszámolására
alkalmas.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

150/1.0/0939-06

Szakmai ismeret

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

150/1.1/0939-06
150/1.2/0939-06
150/1.3/0939-06
150/1.4/0939-06
150/1.5/0939-06

21
21
14
14
14

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.1/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai kisgépek és testápoló készülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a porszívóra, takarítógépre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a konyhai kisgépekre és a testápoló készülékekre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai törvények
C típus Egyen- és váltakozó áramú forgógépek
C típus Anyagtechnológiai ismeretek
A típus Alkatrészek
A típus Szerelési technológiák
C típus Mechanikai elemek jelölése
C típus Egyenáram és egyenfeszültség, teljesítmény
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a konyhai kisgépek, testápolók működését, felépítését (robotgépek,
mixerek, örlő-, daraboló- és szeletelő eszközök, porszívók, szőnyegtisztító és padlóápoló
gépek,
hajszárítók, epilátorok, sütővasak, borotvák és hajvágók stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.2/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartási hőfejlesztő készülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a hőtárolós kályhára jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a villanytűzhelyre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a forróvíztárolókra és vízmelegítőkre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyen- és váltakozó áramú hálózatok
C típus Egyen- és váltakozó áramú forgógépek
C típus Anyagtechnológiai ismeretek
A típus Alkatrészek
A típus Szerelési technológiák
C típus Mechanikai elemek jelölése
C típus Egyenáram és egyenfeszültség, teljesítmény
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a konyhai, a fürdőszobai és a villamos fűtőkészülékek működését,
felépítését.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.3/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Mosó- és mosogatógépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a mosógépre, mosogatógépre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyenáramú körök
C típus Váltakozó áramú körök
C típus Villamos elemek, alkatrészek jelölése
C típus Rajzolvasás
C típus Anyagtechnológiai ismeretek
A típus Alkatrészek
A típus Szerelési technológiák
C típus Mechanikai elemek jelölése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik a mosó- és a mosogatógépek fajtáit, működését.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.4/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátóipari és háztartási mikrohullámú sütők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a mikrohullámú sütőre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyenáramú körök
C típus Váltakozó áramú körök
C típus Villamos elemek, alkatrészek jelölése
C típus Rajzolvasás
C típus Anyagtechnológiai ismeretek
A típus Alkatrészek
A típus Szerelési technológiák
C típus Mechanikai elemek jelölése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/1.5/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátóipari konyhák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beüzemeli az új konyhát
Elvégzi a készülékek installálását (helyretétele, szintezése, gépészeti csatlakozások
bekötése)
Elvégzi a készülékek üzemi próbáját
Átalakítja a meglévő konyhákat
Szakszerűen kialakítja a gépészeti csatlakozásokat
Beüzemeli az előzetesen leszállított készüléket
Elvégzi a hűtéstechnikai berendezésre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a készülék üzemi próbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyenáramú körök
C típus Váltakozó áramú körök
C típus Villamos elemek, alkatrészek jelölése
C típus Rajzolvasás
C típus Anyagtechnológiai ismeretek
A típus Alkatrészek
A típus Szerelési technológiák
C típus Mechanikai elemek jelölése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megismerik egy vendéglátóipari egység speciális konyhagépeinek működését,
telepítését, karbantartását.
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16. TANANYAGEGYSÉG

150/2.0/0939-06

Szakmai gyakorlat

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

150/2.1/0939-06
150/2.2/0939-06
150/2.3/0939-06
150/2.4/0939-06
150/2.5/0939-06
150/2.6/0939-06

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

56
56
56
329
56
91
14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.1/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhai kisgépek és testápoló készülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a porszívóra, takarítógépre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a konyhai kisgépekre és a testápoló készülékekre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csavarkötések
B típus Speciális villamos kötések
C típus Váltakozó áram, -feszültség, -teljesítmény
C típus Ellenállás
A típus Hibakeresés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Villamos alkatrészek vizsgálata, javítása, ellenőrzése
4. szint Vezetékkötés lágyforrasztással
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Fémipari kézi és gépi forgácsoló szerszámok használata
5. szint Villamos kéziszerszámok és műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Szerelő tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók az elméleti ismereteiket átültetik a gyakorlatba. Megtanulják a logikus
hibakeresést.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.2/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartási hőfejlesztő készülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a hőtárolós kályhára jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a villanytűzhelyre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a forróvíztárolókra és vízmelegítőkre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Forgácsoló gépek működése
B típus Fúrás
B típus Darabolás
B típus Köszörülés
B típus Speciális villamos kötések
B típus Lágy- és keményforrasztás
A típus Hibakeresés
C típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Szerelő tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók az elméleti ismereteiket átültetik a gyakorlatba. Megtanulják a logikus
hibakeresést.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.3/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Mosó- és mosogatógépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a mosógépre, mosogatógépre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ragasztás
B típus Ék-, retesz-, kúpos szeg kötések
B típus Egyszerű áramkör építési elve
C típus Bonyolult áramkör építési elve
C típus Szabványok
C típus Dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műhelyrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szerelő tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók az elméleti ismereteiket átültetik a gyakorlatba. Megtanulják a logikus
hibakeresést.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.4/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátóipari és háztartási mikrohullámú sütők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a mikrohullámú sütőre jellemző speciális feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyszerű áramkör építési elve
C típus Bonyolult áramkör építési elve
C típus Szabványok
C típus Dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műhelyrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Szerelő tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók az elméleti ismereteiket átültetik a gyakorlatba. Megismerik a különböző
magnatron tipusokat, kiegészítő elemeket.Megtanulják a logikus hibakeresést.
Biztonságtechnikai méréseket végeznek.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.5/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátóipari konyhák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beüzemeli az új konyhát
Elvégzi a készülékek installálását (helyretétele, szintezése, gépészeti csatlakozások
bekötése)
Elvégzi a készülékek üzemi próbáját
Átalakítja a meglévő konyhákat
Szakszerűen kialakítja a gépészeti csatlakozásokat
Beüzemeli az előzetesen leszállított készüléket
Elvégzi a hűtéstechnikai berendezésre jellemző speciális feladatokat
Elvégzi a készülék üzemi próbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Esztergálás
B típus Csavarkötések
C típus Szegecskötések
C típus Keményforrasztás
A típus Hibakeresés
C típus Mechanikai elemek jelölése
C típus Villamos elemek, alkatrészek jelölése
C típus Rajzolvasás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
5. szint Fémipari kézi és gépi forgácsoló szerszámok használata
5. szint Villamos kéziszerszámok és műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Szerelő tanműhely
Képzési idő:
91 óra gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók megtanulják a vendéglátóipari konyhák jellemző berendezéseit, azok működését,
javítását, és karbantartását.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
150/2.6/0939-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervízgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a készülékek installálását (helyretétele, szintezése, gépészeti csatlakozások
bekötése)
Elvégzi a készülékek üzemi próbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozási formák
B típus Üzleti terv készítése
C típus Pénzügyi alapismeretek
C típus Jogi alapismeretek
C típus Dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőzőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Esetleírás készítése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Szerelő tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók a gyakorlatban sajátítják el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Szerepjátékot
játszanak el, és megbeszélik a tapasztalatokat.
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