KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ
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 18 0000 00 00 Kötő- és varrógép műszerész 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 18 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kötő- és varrógép műszerész

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7441
2
40 %
60 %

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

-

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

számítógép-terem
idegennyelvi szaktanterem
technológiai szaktanterem
méréstechnikai laboratórium
gyakorlati terem
tanterem
alapozó tanműhely
demonstrációs terem
termelő tanműhely
kisüzemi termelőhely látogatása
hálózatos szaktanterem
elektronikai laboratórium
gépészeti laboratórium
műszaki rajz szaktanterem
nagyüzemi termelőhely látogatása

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
vizsgaköveteleményeit 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: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7441

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Mechanikai műszerész

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Beállítja a gépeket a technológiai és a speciális utasításoknak megfelelően
Karbantartja, tisztítja a kötő- és varrógépeket
Javítja, szereli a kötő- és varrógépeket
Alkatrészt cserél, szükség esetén kisebb alkatrészt után gyárt
Technológiai módosításokat és újításokat végez
Munka-,baleset-,tűz- és környezetvédelmi feladatokat lát el
Vállalkozást működtet
Marketing tevékenységet végez

azonosító száma
31 521 14 000 0000
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kereskedelmi háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

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
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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:
1422-06 Kötő és varrógépek működése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beállítja a gépeket a technológiai és a speciális folyamatoknak megfelelően
A gépkezelőt betanítja a szakszerű működtetésre, üzemeltetésre
A speciális gépek használatát ismerteti a gép kezelőjével
Felhívja a figyelmet az üzemeltetési és a kezelési speciális hibákra
Meggyőződik a betanítás eredményességéről
Technológiai módosításokat és újításokat végez
Szükség esetén alkatrész utángyártást végez, végeztet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szerelés és üzembe helyezés
B A kötő- és varrógépműszerész szerviz berendezései
B A kötő- varrógép alkatrészek készítésének technológiái
B A javítandó berendezések alkatrészei
B A kötő- varrógép berendezések alkatrészei, működési elvük
B Mechanikus szerelési, javítási módok
B Elektromos alkatrészek szerelésének, javíttatásának módjai
B A kötő- varrógép szerelési, javítási módjai
B Karbantartói feladatok
B Karbantartási tervet készít (napi, heti, havi)
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B
B
C
B

Gépelemek
Elektromos kötések
Adminisztráció
Informatikai eszközök (minden lényeges hardver elem)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Alkatrész rajz készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Gépek, szimbólumok jelképek értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Kézügyesség
5
Tájékozódás
4
Térérzékelés
4

A technológiai és a speciális folyamatoknak megfelelően új és javított gépek beállítása

4
4

Elektromos, mechanikus, számítástechnikai hibák feltárása, javítása, javíttatása
Mérő- és dokumentáló eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1423-06 Kötő, varrógépek karbantartása, javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szemrevételezi a gépet
Optimális karbantartási tervet készít (napi, heti, havi)
Tisztítja a gépet
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Ellenőrzi az olajszintet és a szivattyú működését
Ellenőrzi a kötőelemek épségét
Megvizsgálja, megvizsgáltatja az elektromos kötéseket
Adminisztrálja a karbantartási munkát
Megtervezi a javítás menetét
Átveszi a gépet, megállapítja a konkrét hibát
Szétszereli a gépet
Megállapítja a hiba okát (elektromos - mechanikus - számítástechnikai)
Döntést hoz a javítás módjára
Kicseréli a hibás alkatrészt
Fémmegmunkálást végez (pl. csiszol, políroz, fúr, sorjáz)
Beállítási útmutató, gépkönyv alapján elvégzi a beállítást
Beméri, ellenőrzi a beszerelt alkatrészt, a beállítás helyes működését
Elhárítja, elháríttatja a számítástechnikai, elektromos hibát
Összeszereli a gépet
Kipróbálja a gépet
Ellenőrzi a gép varrási, kötési folyamatát
Feltölti kenőanyaggal a gépet
Adminisztrálja a munkát
Gondoskodik az elromlott, működésképtelen gép pótlásáról
Átadja a gépet a javíttatónak
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szerelési és üzembehelyezési módok
B A kötő és varrógép műszerész szerviz berendezései
B A kötő- varrógép alkatrészek készítésének technológiái
B A javítandó berendezések alkatrészei
B A kötő- varrógép berendezések alkatrészei
B Mechanikus szerelési, javítási módok
B Elektromos alkatrészek szerelési, javíttatási módok
B A kötő- varrógép szerelési, javítási módjai
B Karbantartói feladatok
B Karbantartási terv (napi, heti, havi)
B Gépelemek
B Elektromos kötések
C Adminisztráció
B Informatikai eszközök (minden lényeges hardver elem)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Alkatrész rajz készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Gépek, szimbólumok jelképek értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
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4
5
5
4

Mennyiségérzék
Kézügyesség
Tájékozódás
Térérzékelés

4

A technológiai és a speciális folyamatoknak megfelelően új és javított gépek beállítása

4
4

Elektromos, mechanikus, számítástechnikai hibák feltárása, javítása, javíttatása
Mérő- és dokumentáló eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Tűrőképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
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A 31 521 18 0000 00 00 azonosító számú, Kötő- és varrógép műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0900-06
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai
alaptevékenységek végzése
1422-06
Kötő és varrógépek működése
1423-06
Kötő, varrógépek karbantartása, javítása
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8. A képzés szerkezete
A 31 521 18 0000 00 00 azonosító számú, Kötő- és varrógép műszerész
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

151/2.0/0900-06

151/3.0/0900-06

151/1.0/0900-06

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

151/3.0/1422-06

23

151/2.0/1422-06

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

151/1.0/1422-06

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
6

151/2.0/1423-06

151/3.0/1423-06

5
7
8
9

151/1.0/1423-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

151/6.0/1423-06

20

151/7.0/1423-06

151/8.0/1423-06

151/5.0/1423-06

151/4.0/1423-06

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

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 521 18 0000 00 00 azonosító számú, Kötő- és varrógép műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4
5
6
7
8

151/1.0/0900-06
151/2.0/0900-06
151/3.0/0900-06
151/1.0/1422-06
151/2.0/1422-06
151/3.0/1422-06
151/1.0/1423-06
151/2.0/1423-06

9

151/3.0/1423-06

10
11
12
13
14

151/4.0/1423-06
151/5.0/1423-06
151/6.0/1423-06
151/7.0/1423-06
151/8.0/1423-06

Informatikai alaptevékenységek
Technológiai alapműveletek
Munkaszervezés/tervezés
Gépészeti ismeretek
Műszaki alapozás
Minőségbiztositás
Karbantartási ismeretek
Vállalkozási ismeretek
Munka-, baleset-, és
környezetvédelmi feladatok,
ismeretek
Gépészeti ismeretek
Vállalkozási ismeretek
Tervezés, javítás
Űzemeltetés
Műszaki alapozás
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

144
0
72
162
54
36
0
36

0
90
0
0
36
0
188
0

90
54
0
162
0
0
154
0

234
144
72
324
90
36
342
36

36

0

0

36

36
36
76
36
0
724

0
0
0
0
0
314

70
0
0
114
18
662

106
36
76
150
18
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:
1422-06 Kötő és varrógépek működése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Technológiai műveletek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
15

A kötő és varrógépkezelés feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kötő és varrógép üzembe helyezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 35%
3. feladat 45%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1423-06 Kötő, varrógépek karbantartása, javítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kötő és varrógép optimális karbantartási terv szempontjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kötő és varrógép főbb hibáinak okai és javításának szempontjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Meghibásodott kötő és varrógép hibájának feltárása, a gép szakszerű megjavítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 35%
3. feladat 45%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 18 0000 00 00 azonosító számú, Kötő- és varrógép műszerész megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
16

3. vizsgarész: 40
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 Kötő- és
varrógép műszerész szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 18 0000 00 00 azonosító számú, Kötő- és varrógép műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

151/1.0/0900-06

Informatikai
alaptevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

151/1.1/0900-06
151/1.2/0900-06
151/1.3/0900-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/1.1/0900-06
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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90
0
54

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
90 234
0

A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
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:
151/1.2/0900-06
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:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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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:
151/1.3/0900-06
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:
54 óra elmélet 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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

151/2.0/0900-06

Technológiai
alapműveletek

azonosítója

sza
sza

151/2.1/0900-06
151/2.2/0900-06

0
0

0
90

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

54
144
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/2.1/0900-06
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:
54 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:
151/2.2/0900-06
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:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

151/3.0/0900-06

azonosítója

Munkaszervezés/terv sza
ezés
sza

151/3.1/0900-06
151/3.2/0900-06

36
36

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/3.1/0900-06
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:
36 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:
151/3.2/0900-06
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:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a
felelősségérzet kialakítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

151/1.0/1422-06

Gépészeti ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

151/1.1/1422-06
151/1.2/1422-06
151/1.3/1422-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/1.1/1422-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépkezelői és üzemeltetői ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén alkatrész utángyártást végez, végeztet
A gépkezelőt betanítja a szakszerű működtetésre, üzemeltetésre
A speciális gépek használatát ismerteti a gép kezelőjével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelés és üzembe helyezés
B típus Elektromos alkatrészek szerelésének, javíttatásának módjai
B típus Karbantartói feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
Írásos elemzések készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
90 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötő és varrógép műszerész ismeri a Kötő és varrógépek működését, üzemeltetését, a
berendezés üzemszerű működését. Ismeri a hibaforrásokat, s azok javíthatóságának a
szakszerű lehetőségeit
Szükség szerint javítja vagy kicseréli a meghibásodott alkatrészeket, részegységeket.
Mechanikai elemeket önállóan cseréli javítja. Az elektrotechnikai elemeket, alkatrészeket
pedig cserélteti szakemberekkel
Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, szervizekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/1.2/1422-06
A tananyagelem megnevezése:
Űzemeltetési és üzembehelyezési eljárások ismerete, tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A speciális gépek használatát ismerteti a gép kezelőjével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötő- varrógép alkatrészek készítésének technológiái
B típus A javítandó berendezések alkatrészei
B típus A kötő- varrógép berendezések alkatrészei, működési elvük
B típus Karbantartási tervet készít (napi, heti, havi)
B típus Elektromos kötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos, mechanikus, számítástechnikai hibák feltárása, javítása, javíttatása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
72 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötő és varrógép műszerész ismeri a Kötő és varrógépek működését, üzemeltetését, a
berendezés üzemszerű működését a meghibásodott alkatrészeket javítja, cseréli vagy
készíti
Megtervezi az időszakos karbantartást, garanciális javításokat gondoskodik az alkatrészek
időbeli pótlásáról, a számítástechnikai eszközökkel együtt
Karbantartási tervet készít napi, heti, havi bontásban. Ismeri az új gépek berendezések
üzembe helyezését működésének szakszerű feltételrendszerét
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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151/1.3/1422-06
A tananyagelem megnevezése:
Űzembe helyezési, űzemeltetési gyakorlati ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a gépeket a technológiai és a speciális folyamatoknak megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus szerelési, javítási módok
B típus A kötő- varrógép szerelési, javítási módjai
B típus A kötő- és varrógépműszerész szerviz berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
B. szint A technológiai és a speciális folyamatoknak megfelelően új és javított gépek beállítása
5. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
162 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötő és varrógép műszerész üzembe helyezi és a műszaki dokumentációknak megfelelően
beállítja a gépeket a technológiai és a speciális üzemeltetési folyamatoknak megfelelően.
működési paramétereket ellenőrzi, és azok értékeit ismeri
Üzembe helyezett gépet, gépparkot szakszerűen az üzemeltetési feltételeknek megfelelően
átadja
Az átadott berendezések szervizeléséért, garanciális javításokért, alkatrész utánpótlásról
gondoskodik
Konfliktusmegoldó képességgel rendelkezik
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5. TANANYAGEGYSÉG

151/2.0/1422-06

Műszaki alapozás

azonosítója

sza
sza

151/2.1/1422-06
151/2.2/1422-06

54
0

0
36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/2.1/1422-06
A tananyagelem megnevezése:
Müszaki ábrázolás és a műszaki dokumentációk ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai módosításokat és újításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartói feladatok
C típus Adminisztráció
B típus Informatikai eszközök (minden lényeges hardver elem)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Alkatrész rajz készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz készítés tárgyról 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek berendezések dokumentumait, folyamatábrákat rajzjeleket, piktogramokat,
diagramokat ismeri
A műszaki ábrázolás alapismeretei, a rajzjelek. AutoCAD alapismeretekkel rendelkezik
Dokumentálja adminisztrálja a karbantartási munkákat adatbázisban is
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/2.2/1422-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhívja a figyelmet az üzemeltetési és a kezelési speciális hibákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, szimbólumok jelképek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Mérő- és dokumentáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Geometriai mérési gyakorlat 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakszerűen és szükségszerűen használja a mérő- ellenőrző eszközöket, műszereket és a
kapott értékeket paramétereket dokumentálja
Mechanikai és elektromos mérőeszközök ismerete, szakszerű használata. Ismeri a
mértékegységeket
Hibakeresés, az ismeretek, a kapott értékek megfelelő értékelése értelmezése és kezelése
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6. TANANYAGEGYSÉG

151/3.0/1422-06

Minőségbiztositás

azonosítója

sza

151/3.1/1422-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/3.1/1422-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztositás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a betanítás eredményességéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Esetleírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Alapozó tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítása az elvégzett tevékenységek, műveletek esetén
Motiváltság, eredményorientáltság, megbízhatóság. Értékelhetőség, szemrevételezés,
fejlődőképesség
Szorgalom, igyekezet, eredményesség
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7. TANANYAGEGYSÉG

151/1.0/1423-06

Karbantartási
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

151/1.1/1423-06
151/1.2/1423-06
151/1.3/1423-06

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/1.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépüzemeltetési szerelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a gépet, megállapítja a konkrét hibát
Megállapítja a hiba okát (elektromos - mechanikus - számítástechnikai)
Döntést hoz a javítás módjára
Átadja a gépet a javíttatónak
Kicseréli a hibás alkatrészt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelési és üzembehelyezési módok
B típus A kötő- varrógép berendezések alkatrészei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérő- és dokumentáló eszközök használata
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Tűrőképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Demonstrációs terem
Termelő tanműhely
Képzési idő:
94 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átveszi a gépet, megállapítja a konkrét hibát, az lehet mechanikai, elektromos,
számítástechnikai. Döntést hoz a javítás helyszínéről és módjáról
Alkatrészek forgó, álló, elektromos, elektrotechnikai, számítástechnikai alkatrészek
javítása, készítése, cseréje lehetséges. Mérő és ellenőrzőeszközök használata
Műszaki, elektrotechnikai, folyamatábrák szakszerű értelmezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/1.2/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartások, javítások és a tervezési eljárások ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a gépet
Optimális karbantartási tervet készít (napi, heti, havi)
Megtervezi a javítás menetét
Gondoskodik az elromlott, működésképtelen gép pótlásáról
Beméri, ellenőrzi a beszerelt alkatrészt, a beállítás helyes működését
Elhárítja, elháríttatja a számítástechnikai, elektromos hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartói feladatok
B típus A javítandó berendezések alkatrészei
B típus A kötő- varrógép berendezések alkatrészei
B típus A kötő- varrógép szerelési, javítási módjai
B típus Karbantartási terv (napi, heti, havi)
B típus Informatikai eszközök (minden lényeges hardver elem)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, szimbólumok jelképek értelmezése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
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Képzési idő:
94 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlatban és elméletben megtervezi az időszakos, szervizrendszerű, aktuális
karbantartásokat ütemterv szerint. Optimális karbantartási tervet készít, napi, heti, havi
bontásban
Terv szerint gondoskodik szakemberekről, alkatrészekről, eszközökről, szerszámokról,
közlekedési eszközökről, egyeztetett időpontok betartásáról
Tervben érvényesül a felelősségérzet, precizitás, adott helyzetfelismerés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/1.3/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási, javítási és szerelési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az olajszintet és a szivattyú működését
Ellenőrzi a kötőelemek épségét
Megvizsgálja, megvizsgáltatja az elektromos kötéseket
Összeszereli a gépet
Kipróbálja a gépet
Ellenőrzi a gép varrási, kötési folyamatát
Szétszereli a gépet
Beállítási útmutató, gépkönyv alapján elvégzi a beállítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek
B típus A kötő- varrógép szerelési, javítási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A technológiai és a speciális folyamatoknak megfelelően új és javított gépek beállítása
5. szint Kézügyesség
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
154 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzi a gép kötési és varrási folyamatát. Gyakorlatban a beállítási útmutató, gépkönyv
alapján elvégzi a beállítást
Az új vagy a felújított gépet beállítja a technológia vagy a speciális technológiának
megfelelően. Ellenőrizteti a az elektromos kötéseket alkatrészeket és a számítástechnikai
rendszert
Átadja a szakszerűen beüzemeltetett, felújított gépeket a felhasználónak a megfelelő
dokumentumokkal együtt
Javításokat elvégezheti a helyszínen vagy a szakszervizben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

151/2.0/1423-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

sza

151/2.1/1423-06

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/2.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási és gazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adminisztrálja a munkát
Adminisztrálja a karbantartási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adminisztrálja az elvégzett munkát. Elszámolást végez Kiállítja a számlát.
Gazdaságossági számításokat végez
Tájékozódik az árakról, munkadíjakról
Kapcsolatteremtő kézség, megjelenés, kommunikáció
Udvariasság, precizitás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

151/3.0/1423-06

Munka-, baleset-, és
környezetvédelmi
feladatok, ismeretek

azonosítója

sza

151/3.1/1423-06

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/3.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, baleset-, és környezetvédelmi feladatok, ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja a gépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromos kötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyen körültekintés, elővigyázatosság munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi
környezetvédelmi szabályok előírások betartása betartatása
Komplex jelzésrendszerek
Konfliktusmegoldó készség
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

151/4.0/1423-06

Gépészeti ismeretek

azonosítója

sza
sza

151/4.1/1423-06
151/4.2/1423-06

36
0

0
0

0
106
70

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/4.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Megmunkálások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémmegmunkálást végez (pl. csiszol, políroz, fúr, sorjáz)
Feltölti kenőanyaggal a gépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötő- varrógép alkatrészek készítésének technológiái
B típus Mechanikus szerelési, javítási módok
B típus Elektromos alkatrészek szerelési, javíttatási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos, mechanikus, számítástechnikai hibák feltárása, javítása, javíttatása
3. szint Alkatrész rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Anyagminták azonosítása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari alapműveletek reszelés, furás, oldható nem oldható kötések, illesztés
Precizitás pontosság a dokumentációknak megfelelően
Műszaki rajz ismerete
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/4.2/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Müszerész szerelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti kenőanyaggal a gépet
Döntést hoz a javítás módjára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus szerelési, javítási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Anyagminták azonosítása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari alapműveletek reszelés, furás, oldható nem oldható kötések, illesztés
Precizitás pontosság
Műszaki rajz ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

151/5.0/1423-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

sza

151/5.1/1423-06

36

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/5.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási és gazdálkodási ismeretek 2
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adminisztrálja a karbantartási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adminisztrálja az elvégzett munkát. Elszámolást végez. Kiállítja a számlát.
Gazdaságossági számításokat végez
Tájékozódik az árakról, munkadíjakról
Kapcsolatteremtő kézség, megjelenés, kommunikáció
Udvariasság, precizitás. Működteti a jogszabályoknak megfelelően a vállalkozását
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

151/6.0/1423-06

Tervezés, javítás

azonosítója

sza

151/6.1/1423-06

76

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/6.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartások, javítások és a tervezés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a gépet
Optimális karbantartási tervet készít (napi, heti, havi)
Megtervezi a javítás menetét
Gondoskodik az elromlott, működésképtelen gép pótlásáról
Beméri, ellenőrzi a beszerelt alkatrészt, a beállítás helyes működését
Elhárítja, elháríttatja a számítástechnikai, elektromos hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötő- varrógép berendezések alkatrészei
B típus A kötő és varrógép műszerész szerviz berendezései
B típus Karbantartási terv (napi, heti, havi)
B típus Informatikai eszközök (minden lényeges hardver elem)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, szimbólumok jelképek értelmezése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
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Képzési idő:
76 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlatban és elméletben megtervezi az időszakos, szervizrendszerű, aktuális
karbantartásokat technológiákat az ütemterv szerint. Optimális karbantartási tervet
készít, napi, heti, havi bontásban
Terv szerint gondoskodik szakemberekről, alkatrészekről, eszközökről, szerszámokról,
közlekedési eszközökről, egyeztetett időpontok betartásáról
Tervben érvényesül a felelősségérzet, precizitás, adott helyzetfelismerés
Önállóan készít javítási szerelési gyártási ütemtervet, folyamatokat
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

151/7.0/1423-06

Űzemeltetés

azonosítója

sza
sza

151/7.1/1423-06
151/7.2/1423-06

36
0
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elméleti

óraszáma

0
0
150
0 114

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/7.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötő és varrógép üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a gépet, megállapítja a konkrét hibát
Átadja a gépet a javíttatónak
Kicseréli a hibás alkatrészt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelési és üzembehelyezési módok
B típus A kötő- varrógép berendezések alkatrészei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérő- és dokumentáló eszközök használata
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átveszi a gépet, megállapítja a konkrét hibát, az lehet mechanikai, elektromos,
számítástechnikai. Döntést hoz a javítás helyszínéről és módjáról
Alkatrészek forgó, álló, elektromos, elektrotechnikai, számítástechnikai alkatrészek
javítása készítése cseréje lehetséges. Mérő és ellenőrzőeszközök használata
Műszaki, elektrotechnikai, folyamatábrák szakszerű értelmezése
Átadja, üzemelteti üzemképes állapotban a gépeket berendezéseket dokumentációkkal
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/7.2/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépszerelési űzemeltetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megvizsgálja, megvizsgáltatja az elektromos kötéseket
Összeszereli a gépet
Kipróbálja a gépet
Ellenőrzi a gép varrási, kötési folyamatát
Szétszereli a gépet
Beállítási útmutató, gépkönyv alapján elvégzi a beállítást
Szemrevételezi a gépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek
B típus A kötő- varrógép szerelési, javítási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, szimbólumok jelképek értelmezése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 15%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átveszi a gépet, megállapítja a konkrét hibát, az lehet mechanikai, elektromos,
számítástechnikai. Döntést hoz a javítás helyszínéről és módjáról
Ellenőrzi a gép kötési és varrási folyamatát. Gyakorlatban a beállítási útmutató, gépkönyv
alapján elvégzi a beállítást
Az új vagy a felújított gépet beállítja a technológia vagy a speciális technológiának
megfelelően. Ellenőrizteti a az elektromos kötéseket alkatrészeket és a számítástechnikai
rendszert
Átadja a szakszerűen beüzemeltetett, felújított gépeket a felhasználónak a megfelelő
dokumentumokkal együtt
Javításokat elvégezheti a helyszínen vagy a szakszervizben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

151/8.0/1423-06

Műszaki alapozás

azonosítója

sza

151/8.1/1423-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
151/8.1/1423-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Döntést hoz a javítás módjára
Megállapítja a hiba okát (elektromos - mechanikus - számítástechnikai)
Elhárítja, elháríttatja a számítástechnikai, elektromos hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromos kötések
B típus Karbantartási terv (napi, heti, havi)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Alkatrész rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Gépek, szimbólumok jelképek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz készítés tárgyról 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek berendezések dokumentumait, folyamatábrákat rajzjeleket, piktogramokat,
diagramokat ismeri
A műszaki ábrázolás alapismeretei, a rajzjelek. AutoCAD alapismeretekkel rendelkezik
Dokumentálja adminisztrálja a karbantartási munkákat adatbázisban is
Önállóan készít műszaki alkatrészrajzokat, ábrákat
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