ÓRÁS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 33 521 07 0000 00 00 Órás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 521 07 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Órás

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7442
3
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1,5 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:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
számítógép-terem
idegennyelvi szaktanterem
hálózatos szaktanterem
technológiai szaktanterem
méréstechnikai laboratórium
gyakorlati terem
elektronikai laboratórium
gépészeti laboratórium
műszaki rajz szaktanterem
kisüzemi termelőhely látogatása
órásműhely

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:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított 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
7442

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Finommechanikai műszerész

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Javítja a mechanikus órákat
Javítja az elektronikus órákat
Szervizeli az órákat
Működteti az órás üzletet
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Alkalmazottat foglalkoztat

azonosító száma
31 521 07 0000 00 00
52 725 03 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Finommechanikai műszerész
Optikai műszerész

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:
0934-06 Órás vállalkozás működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja az órajavításhoz szükséges eszközöket
Beszerzi az órajavítás gyári szerszámait
Egyedi órásszerszámokat készíttet
Karbantartja az órásszerszámokat
Beszerzi az órajavításhoz szükséges vegyszereket
Beszerzi az órásmunka segédanyagait
Beszerzi a gyári óraalkatrészeket
Egyedi óraalkatrészeket készíttet
Raktározza a tartalék óraalkatrészeket
Működteti az órásüzletet
Piackutatást végez
Intézi az üzlet működési engedélyeit
Berendezi az órásüzletet
Gondoskodik az üzlet rendben tartásáról
Kapcsolatot teremt az ügyfelekkel
Megállapodik az ügyfelekkel az elvégzendő munkáról
Átadja az ügyfeleknek a javított, működő órákat
Helyszínen üzembe helyezi a nagyobb órákat
Árusítja az órákat
Árusítja az óratartozékokat
Garanciát vállal a javított vagy árusított órákra
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Vizsgálja a nemesfém órák valódiságát
Tájékoztatja az ügyfeleket az órák eredetiségéről
Megállapodik a partnerekkel az elvégzendő munkákról
Árajánlatokat kér
Árajánlatokat ad
Számlát kér és számlát ad
Vezeti az előírt üzleti nyilvántartásokat
Előkészíti a dokumentumokat a könyveléshez
Foglalkoztatja a könyvelési- és adószakértőt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Fémipari műszaki rajz
B Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
A Menetkészítés
B Felületkezelés
C Lemezalakítás
C Fémek hőkezelése
C Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B Forrasztás
B Fémipari mérőeszközök
B Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
B Nyersanyag, alapanyag, félkésztermék, késztermék fogalma
B A vas és acél tulajdonságai
B Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
C Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
B Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
A Az órásműhely berendezése
A Óratípusok
A Az órák alkatrészei
B A vállalkozás létesítési, működtetési, megszüntetési szabályai
B Adójogszabályok
C Munkajog, szerződés, tanulószerződés kötésének feltételei
A Anyag- és alkatrészbeszerzés
A Anyag- és alkatrésztárolás
B Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
B Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
B Munka-, tűz-, balesetvédelmi eszközök, beszerzésük
A A munkahely balesetmegelőzési előírásai
B Az egészséges munkakörnyezet feltételei
B Teendők tűz, baleset esetén, elsősegélynyújtás
B Környezetvédelmi előírások
B A munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem és balesetmegelőzés adminisztrációja
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
2
ECDL 1. m. IT-alapismeretek
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2
2
2
2
2
2
4
3
4
4
4
4
4
4
2
3
4
3
3
3
4
4
3
3
5
5
5
5
5

ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Műszaki rajz készítése
Órás jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Tájékozódás
Térérzékelés
Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
Speciális órás kéziszerszámok használata
Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
Órás szerelési segédeszközök használata
Órás mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tolerancia
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
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Módszeres munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0935-06 Mechanikus órák javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a javítandó mechanikus órák állapotát
Megállapítja a mechanikus órák hibáját
Szétszereli a javítandó mechanikus órákat
Órákhoz perselyeket esztergál
Órákhoz csapokat políroz
Óraalkatrészeken meneteket metsz
Óraalkatrészeken csapokat fúr
Billegő tengelyeket készít
Felhúzó tengelyeket készít
Óraüveget készít
Óratokokat készít
Pótolja az óratok hiányzó részeit
Órákhoz speciális csavarokat készít
Órákhoz fogaskerekeket előkészít
Óramutatókat készít
Beépíti az alkatrészeket a mechanikus órákba
Összeszereli a megjavított mechanikus órákat
Ellenőrzi a javított mechanikus órák hibátlan működését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Fémipari műszaki rajz
B Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
A Menetkészítés
B Felületkezelés
C Lemezalakítás
C Fémek hőkezelése
C Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B Forrasztás
B Fémipari mérőeszközök
B Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
B Nyersanyag, alapanyag, félkész termék, késztermék fogalma
B A vas és acél tulajdonságai
B Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
C Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
B Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
A Az órásműhely berendezése
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A
A
A
A
A
A
B
A

Óratípusok
Az órák alkatrészei
Órák és óraalkatrészek működése
Mechanikus órák szerelése, javítása
Elektromos órák szerelése, javítása
Vegyes működésű órák szerelése, javítása
Speciális órák szerelése, javítása
Óraalkatrészek készítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
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
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Órás jelképek értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
5
Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5
Speciális órás kéziszerszámok használata
5
Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5
Órás szerelési segédeszközök használata
5
Órás mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Udvariasság
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tolerancia
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Módszeres munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0936-06 Órák szervizelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a javítandó elektronikus órák állapotát
Megállapítja az elektronikus órák hibáját
Szétszereli a javítandó elektronikus órákat
Elemet cserél az elektronikus órákban
Alkatrészeket cserél elektronikus órákban
Összeszereli a megjavított elektronikus órákat
Ellenőrzi a javított elektronikus órák hibátlan működését
Cseréli az órák üvegét
Cseréli az órák fémcsattját és tartozékait
Cseréli az órák szíját és tartozékait
Polírozza az órák tartozékait
Karbantartja az óratokok tartozékait
Ellenőrzi a vízhatlan órák vízhatlanságát
Ellenőrzi az órák működésének pontosságát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Fémipari műszaki rajz
B Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
A Menetkészítés
B Felületkezelés
C Lemezalakítás
C Fémek hőkezelése
C Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
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B
B
B
B
B
B
C
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
B
B
B

Forrasztás
Fémipari mérőeszközök
Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
Nyersanyag, alapanyag, félkész termék, késztermék fogalma
A vas és acél tulajdonságai
Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
Az órásműhely berendezése
Óratípusok
Az órák alkatrészei
Órák és óraalkatrészek működése
Mechanikus órák szerelése, javítása
Elektromos órák szerelése, javítása
Vegyes működésű órák szerelése, javítása
Speciális órák szerelése, javítása
Óraalkatrészek készítése
Munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközök, beszerzésük
A munkahely balesetmegelőzési előírásai
Az egészséges munkakörnyezet feltételei
Teendők tűz vagy baleset esetén, elsősegélynyújtás
Környezetvédelmi előírások
A munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem és balesetmegelőzés adminisztrációja

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Órás jelképek értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
5
Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5
Speciális órás kéziszerszámok használata
5
Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5
Órás szerelési segédeszközök használata
5
Órás mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
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Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tolerancia
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Módszeres munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Figyelem-összpontosítás
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A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú, Órás megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0900-06
0934-06
0935-06
0936-06

megnevezése
Informatikai,
munkaszervezési
és
-tervezési,
alaptevékenységek végzése
Órás vállalkozás működtetése
Mechanikus órák javítása
Órák szervizelése
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technológiai

8. A képzés szerkezete
A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú, Órás megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

154/1.0/0900-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14

154/2.0/0900-06

15
16

154/3.0/0900-06

154/4.0/0935-06

154/2.0/0936-06

154/3.0/0935-06

17

154/1.0/0934-06

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

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

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

154/4.0/0936-06

154/3.0/0934-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23

154/5.0/0936-06

154/5.0/0935-06

154/1.0/0936-06

154/1.0/0935-06

14

154/2.0/0934-06

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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3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

154/3.0/0936-06

154/6.0/0935-06

154/2.0/0935-06

5

154/4.0/0934-06

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

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú, Órás megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1
2
3

154/1.0/0900-06
154/2.0/0900-06
154/3.0/0900-06

4

154/1.0/0934-06

5

154/2.0/0934-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

154/3.0/0934-06
154/4.0/0934-06
154/1.0/0935-06
154/2.0/0935-06
154/3.0/0935-06
154/4.0/0935-06
154/5.0/0935-06
154/6.0/0935-06
154/1.0/0936-06
154/2.0/0936-06
154/3.0/0936-06
154/4.0/0936-06
154/5.0/0936-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Informatikai alaptevékenységek
0
Technológiai alapműveletek
0
Munkaszervezés/tervezés
56
Órásműhely eszközei, szerszámai
24
I.
Órásműhely eszközei, szerszámai
52
II.
Az órásműhely üzletvitele I.
96
Az órásműhely üzletvitele II.
118
Órák vizsgálata I.
72
Órák vizsgálata II.
0
Órák szerelése
72
Óraalkatrészek készítése I.
66
Óraalkatrészek készítése II.
98
Óraalkatrészek készítése III.
185
Elektromos órák vizsgálata
105
Elektromos órák szerelése I.
48
Elektromos órák szerelése II.
40
Órák karbantartása
32
Óratartozékok cseréje
24
Mindösszesen óra: 1088

összes

0
96
45

235
54
0

235
150
101

0

12

36

0

37

89

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141

31
74
0
34
70
52
110
209
101
70
140
70
72
1371

127
192
72
34
142
118
208
394
206
118
180
102
96
2600

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

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
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:
0934-06 Órás vállalkozás működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az órásműhely működtetéséhez szükséges szerszámok, eszközök megnevezése a
funkciók megjelölésével, beszerzésük folyamata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az órás vállalkozás működtetéséhez szükséges dokumentációk kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megrendelések felvétele, javított illetve késztermékek eladása órásüzletben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 40%
3. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0935-06 Mechanikus órák javítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Működésképtelen mechanikus óra hibájának megállapítása, javítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Óraalkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0936-06 Órák szervizelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikus óra állapotfelmérése, javítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Különböző órák üvegeinek cseréje
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Óratartozékok (csatok, szíjak) cserélése, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Speciális órák (toronyóra, kakukkos óra, ingaóra, egész-, fél- és negyed órát ütő
óra) karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 15%
3. feladat 15%
4. feladat 40%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú, Órás megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20%
2. vizsgarész: 20%
3. vizsgarész: 30%
4. vizsgarész: 30%
A szak
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 az Órás
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 521 07 0000 00 00 azonosító számú, Órás megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

154/1.0/0900-06

Informatikai
alaptevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

154/1.1/0900-06
154/1.2/0900-06
154/1.3/0900-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.1/0900-06
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

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

90
90 235
55

A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
90 óra gyakorlat 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:
154/1.2/0900-06
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:
154/1.3/0900-06
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:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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

154/2.0/0900-06

Technológiai
alapműveletek

azonosítója

sza
sza

154/2.1/0900-06
154/2.2/0900-06

0
0

96
0

0
150
54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.1/0900-06
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:
96 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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:
154/2.2/0900-06
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:
54 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
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azonosítója

154/3.0/0900-06

Munkaszervezés/ter
vezés

sza
sza

154/3.1/0900-06
154/3.2/0900-06

0
56

45
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.1/0900-06
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:
45 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.2/0900-06
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:
56 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

154/1.0/0934-06

Órásműhely
eszközei,
szerszámai I.

jellege

azonosítója

sza

154/1.1/0934-06

24

0

0

sza

154/1.2/0934-06

0

0

12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.1/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órajavítás eszközeinek, szerszámainak beszerzése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az órajavításhoz szükséges eszközöket
Beszerzi az órajavítás gyári szerszámait
Egyedi órásszerszámokat készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
B típus Nyersanyag, alapanyag, félkésztermék, késztermék fogalma
A típus Anyag- és alkatrészbeszerzés
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
B típus Forrasztás
B típus Fémipari mérőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az időmérés és órakészítés története. Egyszerű időmérő eszközök.
Az órajavítás eszközei szerszámai, azok beszerzése. Egyedi órásszerszámok és azok
készíttetése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.2/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órajavítás eszközeinek, szerszámainak beszerzése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az órajavításhoz szükséges eszközöket
Beszerzi az órajavítás gyári szerszámait
Egyedi órásszerszámokat készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
B típus Nyersanyag, alapanyag, félkésztermék, késztermék fogalma
A típus Anyag- és alkatrészbeszerzés
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
B típus Forrasztás
B típus Fémipari mérőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órajavítás eszközeinek szerszámainak számbavétele, azok beszerzésével kapcsolatos
eljárás megismerése, tudatosítása..
Egyedi órásszerszámok megismerése, azok készíttetésével kapcsolatos teendők
számbavétele..
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154/2.0/0934-06

Órásműhely
eszközei,
szerszámai II.

azonosítója

sza
sza
szk
szk
szk
szk

154/2.1/0934-06
154/2.2/0934-06
154/2.3/0934-06
154/2.4/0934-06
154/2.5/0934-06
154/2.6/0934-06

12
0
24
0
16
0

0 0
0 16
0 0
0 7
0 0
0 14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.1/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órajavítás szerszámainak karbantartása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja az órásszerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felületkezelés
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
A típus Menetkészítés
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
C típus Lemezalakítás
C típus Fémek hőkezelése
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Órásszerszámok karbantartásának műveletei. A szerszám meghibásodásának
megállapítása. Szerszámok javítása, cseréje.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.2/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órajavítás szerszámainak karbantartása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja az órásszerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felületkezelés
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
A típus Menetkészítés
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
C típus Lemezalakítás
C típus Fémek hőkezelése
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
A. szint Órás mérőeszközök használata
A. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
A. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
A. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Órásszerszámok karbantartásának műveleteinek gyakorlása. A szerszám
meghibásodásának megállapítása. Szerszámok javításának, lecserélésének elvégzése.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.3/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órajavítás segédanyagainak beszerzése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az órajavításhoz szükséges vegyszereket
Beszerzi az órásmunka segédanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
A típus Anyag- és alkatrészbeszerzés
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
B típus Környezetvédelmi előírások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órásmunka vegyi anyagai. Az órásmunka segédanyagai. A vegyszerek,
segédanyagok beszerzése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.4/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órajavítás segédanyagainak beszerzése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az órajavításhoz szükséges vegyszereket
Beszerzi az órásmunka segédanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
A típus Anyag- és alkatrészbeszerzés
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
B típus Környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyszer beszerzésének és raktározásának gyakorlása. A veszszerekkel kapcsolatos tűz, baleset és környezetvédelmi előírások tudatos betartása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.5/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Óraalkatrészek beszerzése, készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a gyári óraalkatrészeket
Egyedi óraalkatrészeket készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Anyag- és alkatrészbeszerzés
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
B típus Környezetvédelmi előírások
A típus Menetkészítés
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az óraalkatrészek megnevezése. Nemzetközi számkódrendszer.
Alkatrészrendelés gyári alkatrészek és egyedileg készítendő alkatrészek esetén.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.6/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Óraalkatrészek beszerzése, készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a gyári óraalkatrészeket
Egyedi óraalkatrészeket készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Anyag- és alkatrészbeszerzés
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
B típus Környezetvédelmi előírások
A típus Menetkészítés
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az óraalkatrészek felismerésének, szakszerű megnevezésének gyakorlása. A nemzetközi
számkódrendszer és a hozzá tartozó konkrét tárgyak azonosítása..
Alkatrészrendelés készítése gyári alkatrészek és egyedileg készítendő alkatrészek
esetén.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

154/3.0/0934-06

Az órásműhely
üzletvitele I.

azonosítója

sza
sza
szk
szk

154/3.1/0934-06
154/3.2/0934-06
154/3.3/0934-06
154/3.4/0934-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.1/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órásműhely kialakítása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az órásüzletet
Berendezi az órásüzletet
Gondoskodik az üzlet rendben tartásáról
Raktározza a tartalék óraalkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munkahely balesetmegelőzési előírásai
B típus Az egészséges munkakörnyezet feltételei
B típus Teendők tűz, baleset esetén, elsősegélynyújtás
B típus Munka-, tűz-, balesetvédelmi eszközök, beszerzésük
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Környezetvédelmi előírások
A típus Az órásműhely berendezése
A típus Az órák alkatrészei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Műszaki rajz készítése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
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48
0
48
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0 0
0 21
127
0 0
0 10

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órajavítás személyi és tárgyi feltételei. Az órajavító szakember tulajdonságai,
feladatai.
Az órajavító műhely építészeti feltételei, berendezési tárgyai. Az órás kéziszerszámai,
gépei. Az üzlet és javítóműhely rendje, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi
előírásai. Az alkatrész raktározás szabályai
Az óraszerkezetek minősége.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.2/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órásműhely kialakítása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az órásüzletet
Berendezi az órásüzletet
Gondoskodik az üzlet rendben tartásáról
Raktározza a tartalék óraalkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munkahely balesetmegelőzési előírásai
B típus Az egészséges munkakörnyezet feltételei
B típus Teendők tűz, baleset esetén, elsősegélynyújtás
B típus Munka-, tűz-, balesetvédelmi eszközök, beszerzésük
A típus Anyag- és alkatrésztárolás
B típus Környezetvédelmi előírások
A típus Az órásműhely berendezése
A típus Az órák alkatrészei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Műszaki rajz készítése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órajavítás személyi és tárgyi feltételeinek számbavétele, megtekintése.. Az órajavító
szakember tulajdonságainak kialakítása, feladatainak gyakorlása.
Az üzlet és javítóműhely rendjének fenntartása, munkavédelmi, tűzvédelmi,
környezetvédelmi előírások helyszíni alkalmazása.
Az órás raktár elrendezésének helyszíni tanulmányozása, a raktározott alkatrészek,
eszközök számbavétele, a rend fenntartása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.3/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órásműhely adminisztrációja I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézi az üzlet működési engedélyeit
Vezeti az előírt üzleti nyilvántartásokat
Előkészíti a dokumentumokat a könyveléshez
Foglalkoztatja a könyvelési- és adószakértőt
Számlát kér és számlát ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozás létesítési, működtetési, megszüntetési szabályai
B típus Adójogszabályok
C típus Munkajog, szerződés, tanulószerződés kötésének feltételei
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
B típus A munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem és balesetmegelőzés adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint Műszaki rajz készítése
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Fogalmazó készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órásüzlet létesítését szabályozó jogszabályok. A működési engedély beszerzése.
Az üzlet és műhely vezetésének adminisztrációja. Nyilvántartások vezetése.
Könyvelő foglalkoztatása. Számlakezelés. Adózás.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.4/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órásműhely adminisztrációja II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézi az üzlet működési engedélyeit
Vezeti az előírt üzleti nyilvántartásokat
Előkészíti a dokumentumokat a könyveléshez
Foglalkoztatja a könyvelési- és adószakértőt
Számlát kér és számlát ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozás létesítési, működtetési, megszüntetési szabályai
B típus Adójogszabályok
C típus Munkajog, szerződés, tanulószerződés kötésének feltételei
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
B típus A munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem és balesetmegelőzés adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Fogalmazó készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órásüzlet működtetésével kapcsolatos dokumentumok tanulmányozása. Üzleti
nyilvántartások készítése.
A könyveléshez szükséges adózási és pénzügyi szabályok alkalmazása, dokumentáció
összeállítása a könyvelés számára. Elszámolható és el nem számolható költségek
megállapítása.
Számlák szabályszerű kiállítása. Kapott számlák szabályszerűségének és
elszámolhatóságának megállapítása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

154/4.0/0934-06

Az órásműhely
üzletvitele II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

154/4.1/0934-06
154/4.2/0934-06
154/4.3/0934-06
154/4.4/0934-06
154/4.5/0934-06
154/4.6/0934-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.1/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órás munkák felvétele I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Piackutatást végez
Kapcsolatot teremt az ügyfelekkel
Megállapodik az ügyfelekkel az elvégzendő munkáról
Megállapodik a partnerekkel az elvégzendő munkákról
Árajánlatokat kér
Árajánlatokat ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Prezentációs készség
Közérthetőség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
53 óra elmélet osztálykeretben
40

53
0
47
0
18
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0 0
0 14
0 0
192
0 21
0 0
0 39

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az óra, mint kereskedelmi árú. Márkajelzés, egyéb feliratok az órák számlapján, tokján.
Az órák meghibásodásának okai. Üzemen kívüli állapot, természetes kopás, külső és
belső erőhatás, szakszerűtlen javítási kísérlet megállapítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.2/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órás munkák felvétele II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Piackutatást végez
Kapcsolatot teremt az ügyfelekkel
Megállapodik az ügyfelekkel az elvégzendő munkáról
Megállapodik a partnerekkel az elvégzendő munkákról
Árajánlatokat kér
Árajánlatokat ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Prezentációs készség
Közérthetőség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órásmunka iránti igény felmérése adott helyszínen. Piacképes szolgáltatások és
termékek számba vétele..
Az ügyfelekkel való kommunikáció gyakorlása valós helyzetekben.Márkajelzés, egyéb
feliratok megmutatása ügyfeleknek az órák számlapján, tokján.
Az órák meghibásodása okainak szakszerű elmagyarázása ügyfeleknek.. Üzemen kívüli
állapot, természetes kopás, külső és belső erőhatás, szakszerűtlen javítási kísérlet
megállapítása.
Munkafelvétel gyakorlása. A munka árának megállapítása, megállapodás ügyfelekkel
különböző munkák esetén.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.3/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órás munkák és termékek átadása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja az ügyfeleknek a javított, működő órákat
Helyszínen üzembe helyezi a nagyobb órákat
Árusítja az órákat
Árusítja az óratartozékokat
Garanciát vállal a javított vagy árusított órákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térérzékelés
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Tájékozódás
3. szint Órás jelképek értelmezése
3. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Új és javított órák üzembe helyezése, ügyfélnek történő átadása. Az óra és óraalkétrész
árúsításának szabályai. A garancia vállalásának szabályai.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.4/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Az órás munkák és termékek átadása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja az ügyfeleknek a javított, működő órákat
Helyszínen üzembe helyezi a nagyobb órákat
Árusítja az órákat
Árusítja az óratartozékokat
Garanciát vállal a javított vagy árusított órákra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénzkezelési és pénzügyi adminisztráció
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térérzékelés
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Tájékozódás
3. szint Órás jelképek értelmezése
3. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Új és javított órák üzembe helyezése, ügyfélnek történő átadása. Nagyobb órák helyszíni
üzembe helyezésének elvégzése.
Az óra és óraalkétrész árúsításának szabályainak alkalmazása valós helyzetekben. A
garanciavállalással kapcsolatos szakszerű ügyféltájékoztatás, garanciaokmány
kiállításának gyakorlása. .
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.5/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb órás szolgáltatások biztosítása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja a nemesfém órák valódiságát
Tájékoztatja az ügyfeleket az órák eredetiségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
C típus Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Órás mérőeszközök használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az óra értéke. Új érték, használt érték, eszmei érték. Nemesfém órák valódiságának
megállapítása. Órák eredetiség vizsgálata.
Az óraszerkezetek minősége, óraszerkezetek felépítése. Óraszerkezetek meghatározása,
megkülönböztetése.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.6/0934-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb órás szolgáltatások biztosítása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja a nemesfém órák valódiságát
Tájékoztatja az ügyfeleket az órák eredetiségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
C típus Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
B típus Ügyfélforgalmi, órástermék-forgalmazás
B típus Fémipari mérőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Órás mérőeszközök használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemesfém órák valódiságának vizsgálata. A valódiság megállapításának gyakorlása.
Különböző típusú órák eredetiségének vizsgálata. Az eredetiség ismertetőjegyei
felismerésének gyakorlása a nevesebb márkák esetén.
Órák értékbecslésének gyakorlása.

45

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.1/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Órák vizsgálata I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a javítandó mechanikus órák állapotát
Megállapítja a mechanikus órák hibáját
Ellenőrzi a javított mechanikus órák hibátlan működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az órajavítás fő munkaműveletei. Hibamegállapítás összeszerelt állapotban.
Hibamegállapítás tokból kiszerelt állapotban. Egyszerű mechanikus ébresztőóra
részegységeinek vizsgálata.
Egyszerű szabad horgonygátszerkezetű mechanikus zseb- és karóra részegységeiben
előforduló hibák megállapításának módszere.
A megjavított mechanikus órák hibátlan működésének ellenőrzésének folyamata..
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.1/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Órák vizsgálata II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a javítandó mechanikus órák állapotát
Megállapítja a mechanikus órák hibáját
Ellenőrzi a javított mechanikus órák hibátlan működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 90%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
34 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus órák állapotának, hibájának megállapítása. Szétszeréls nélkül és
szétszerelést követően hibák megállapítása, rejtett hibák feltárása.
Egyszerű szabad horgonygátszerkezetű mechanikus zseb- és karóra részegységeiben
előforduló hibák megállapítása.
A megjavított mechanikus órák hibátlan működésének ellenőrzése különböző óratípsok
esetén.
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10. TANANYAGEGYSÉG

154/3.0/0935-06

Órák szerelése

azonosítója

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.1/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Órák szerelése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szétszereli a javítandó mechanikus órákat
Összeszereli a megjavított mechanikus órákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B típus Speciális órák szerelése, javítása
A típus Az órásműhely berendezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhúzókulcsok, felhúzókoronák, nyomógombok, karok és azok cseréje szerelése.
Belső vázszerkezetek. A szerkezet szétszerelésének menete. Szétszerelés közben
elvégzhető vizsgálatok.
Óratok hiányzó részeinek pótlása. Alkatrészek cseréje. Új alkatrész szerelésének
munkaműveletei. Mechanikus órák javítási lehetőségei és a javítás munkafolyamata
típus szerint.
A megjavított mechanikus órák szét- összeszerelésének folyamata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.2/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Órák szerelése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szétszereli a javítandó mechanikus órákat
Összeszereli a megjavított mechanikus órákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B típus Speciális órák szerelése, javítása
A típus Az órásműhely berendezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 90%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhúzókulcsok, felhúzókoronák, nyomógombok cseréje szerelése.
Belső vázszerkezetek szétszerelése. Szétszerelés közben vizsgálatok elvégzése.
Óratok hiányzó részeinek pótlása. Alkatrészek cseréje. Új alkatrész-szerelés
munkaműveleteinek elvégzése.
Mechanikus órák szét- és összeszerelése, javítása típus szerint.
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11. TANANYAGEGYSÉG

154/4.0/0935-06

Óraalkatrészek
készítése I.

azonosítója

sza
sza

154/4.1/0935-06
154/4.2/0935-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.1/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Perselyek készítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Órákhoz perselyeket esztergál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
B típus Fémipari mérőeszközök
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óraalkatrészek készítése
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
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66
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
118
52

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Perselyek szerepe óraszerkezetekben. Perselyek különböző típusú órákban.
Különböző típusú mechanikus órák perselyeinek esztergálása. Az esztergálás közben
betartandó szabályok, a munka közben előforduló hibalehetőségek.Perselyek
javíthatósága.
Óraalkatrészek csapágyazása. Csapágy és csap kialakítása. Csap- és csapágyhibák és
azok javítása.
Gátszerkezetek. Visszatérő, nyugvó, szabad horgonygátszerkezet. Clement, Graham,
Svájci és peckes gátszerkezet. Gátszerkezetek hibái és javítási technikája.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.2/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Perselyek készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Órákhoz perselyeket esztergál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
B típus Fémipari mérőeszközök
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óraalkatrészek készítése
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
2. szint ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
52 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Perselyek esztergálása órákhoz. Meghibásodott perselyek javítása.
Csapágy és csap kialakítása óraszerkezetekben. Csap- és csapágyhibák megállapítása,
javításának elvégzése.
Gátszerkezetek hibáinak megállapítása, javítása, cseréje.
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12. TANANYAGEGYSÉG

154/5.0/0935-06

Óraalkatrészek
készítése II.

azonosítója

szk
szk
sza
sza

154/5.1/0935-06
154/5.2/0935-06
154/5.3/0935-06
154/5.4/0935-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/5.1/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Tengelyek késztése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Billegő tengelyeket készít
Felhúzó tengelyeket készít
Órákhoz fogaskerekeket előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A típus Az órák alkatrészei
B típus Fémipari mérőeszközök
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óraalkatrészek készítése
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
3. szint Műszaki rajz készítése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
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jellege
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gyakorlati
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0 0
0 75
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0 0
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ingaszabályozó. Ingafajták.Tengelyek funkciója, helye mechanikus órákban.
Billegőszabályozó. Billegő tengelyek. Billegőkerék. Billegőtengely-csere menete.
Felhúzószerkezetek felosztása. Kulcsos, koronás, körmös,automatikus, hintás és negatív
felhúzószerkezetek. Felhúzótengelyek készítése.
Fogaskerekek jellemzői, számítások. Egyszerű és áttételi kerékrendszerek. Fogastengely
és fogaskerék fajták és kapcsolódási módjaik. Fogaskerekek hibái és javításuk.
Óraszerkezetekben alkalmazott kerékrendszerek. Kerékrendszer léptetése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/5.2/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Tengelyek késztése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Billegő tengelyeket készít
Felhúzó tengelyeket készít
Órákhoz fogaskerekeket előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A típus Az órák alkatrészei
B típus Fémipari mérőeszközök
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óraalkatrészek készítése
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
3. szint Műszaki rajz készítése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
75 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Billegő tengelyek készítése. Billegőtengely-csere elvégzése.
Különböző órák felhúzótengelyeinek készítése, beépítése, javítása, cseréje.
Fogaskerekek kiválasztása, előkészítése beszereléshez. Fogaskerekek ki- és beszerelése,
hibáinak javítása..
Kerékrendszer ki-, be, szét- és összeszerelése, hibáinak javítása, részeinek cseréje,
kerékrendszer léptetése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/5.3/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Csavarok, csapok készítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Órákhoz speciális csavarokat készít
Óraalkatrészeken meneteket metsz
Óraalkatrészeken csapokat fúr
Órákhoz csapokat políroz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
B típus Fémipari mérőeszközök
A típus Menetkészítés
B típus Felületkezelés
C típus Lemezalakítás
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
3. szint Műszaki rajz készítése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Leírás készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az óraszerkezetekben alkalmazok csavarok típusai. Menetek mechanikus
óraszerkezetekben. Csavarok készítési módja. Menetmetszés óraalkatrészeken.
Csapok fúrása mechanikus órákban. Csapok polírozása.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/5.4/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Csavarok, csapok készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Órákhoz speciális csavarokat készít
Óraalkatrészeken meneteket metsz
Óraalkatrészeken csapokat fúr
Órákhoz csapokat políroz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémipari műszaki rajz
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
B típus Fémipari mérőeszközök
A típus Menetkészítés
B típus Felületkezelés
C típus Lemezalakítás
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Órás jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óraszerkezetekhez speciális csavarok készítése. A csavar formájának kialakítása, a
menet metszése.
Csapok kialakítása, fúrása óraalkatrészeken. A csapok felületének megmunkálása
polírozással.
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13. TANANYAGEGYSÉG

154/6.0/0935-06

Óraalkatrészek
készítése III.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

154/6.1/0935-06
154/6.2/0935-06
154/6.3/0935-06
154/6.4/0935-06
154/6.5/0935-06
154/6.6/0935-06
154/6.7/0935-06
154/6.8/0935-06

67
0
33
0
61
0
24
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.1/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Rugók, kilincsek, egyéb szerkezetek szerelése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti az alkatrészeket a mechanikus órákba
Pótolja az óratok hiányzó részeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B típus Forrasztás
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
B típus Nyersanyag, alapanyag, félkész termék, késztermék fogalma
C típus Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
C típus Fémek hőkezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Technológiai minták elemzése 20%
órás rajz értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
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0 0
0 79
0 0
0 35
394
0 0
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0 0
0 42

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
67 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Súlyhajtás. A súlyhajtás hibái és javításuk techológiája.
Rugóhajtás. Rugófajták, rugóház, rugóvégek rögzítése. Rugó méretének meghatározása.
Rugók méretének ellenőrzése kiszerelés nélkül és kiszerelt állapotban.
Kilincsszerkezetek. Kilincsszerkezetek fajtái, szerelése, hibái és azok javítási eljárása.
Ébresztőszerkezetek, naptárszerkezetek, stopperszerkezetek, ütőszerkezetek, egyéb
hangadók fajtái, szerelési technológiája.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.2/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Rugók, kilincsek, egyéb szerkezetek szerelése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti az alkatrészeket a mechanikus órákba
Pótolja az óratok hiányzó részeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B típus Forrasztás
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
B típus Nyersanyag, alapanyag, félkész termék, késztermék fogalma
C típus Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
C típus Fémek hőkezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 90%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
79 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Súlyhajtású szerkezetek javítása, beállítása.
Rugók ki- és beszerelése különböző mechanikus óráknál. Rugók méretének és
állapotának ellenőrzése.
Kilincsszerkezetek ki- és beszerelése, javítása.
Ébresztőszerkezetek, naptárszerkezetek, stopperszerkezetek, ütőszerkezetek, egyéb
hangadók szerelése, javítása, cseréje..
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.3/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Óraüveg készítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Óraüveget készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óratípusok
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Vegyes működésű órák szerelése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az óraüveg anyaga és formája. Óraüvegek készítésének és beépítésének folyamata.
Óraüvegek szerelésének, cseréjének technológiája.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.4/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Óraüveg készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Óraüveget készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óratípusok
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Vegyes működésű órák szerelése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 90%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző óratípusok óraüvegeinek készítése, cseréje és beépítése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.5/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Óratok készítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Óratokokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óratípusok
C típus Lemezalakítás
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B típus Forrasztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Udvariasság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óratokok stítusa és anyaga. Óratokok fajái, szerelése.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.6/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Óratok készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Óratokokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
A típus Óratípusok
C típus Lemezalakítás
C típus Fémipari mérőeszközök
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Udvariasság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 90%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
53 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óratok készítése.Tok javítása, cseréje, szerelése különböző óratípusok esetén..
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.7/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Óramutatók készítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Óramutatókat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Vegyes működésű órák szerelése, javítása
A típus Speciális órák szerelése, javítása
A típus Óraalkatrészek készítése
A típus Óratípusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mutatószerkezetek feladata, fajtái. Analóg, digitális és vegyes kijelzés. Mechanikus
mutatószerkezetek fajtái, áttételei. Laprugós, csőrugós, közvetlen kapcsolódás.
Különleges megoldások. Számlapok. Számlap rögzítésének módjai. Számlap
meghibásodása.
Mutatók. Mutatók stílusa, anyaga, rögzítése, szerelése.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/6.8/0935-06
A tananyagelem megnevezése:
Óramutatók készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Óramutatókat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
A típus Óratípusok
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Vegyes működésű órák szerelése, javítása
B típus Speciális órák szerelése, javítása
A típus Óraalkatrészek készítése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 90%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mutatók készítése, rögzítése, szerelése.
Számlapláb készítése. Hibás számlap cseréje, rögzítése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

154/1.0/0936-06

Elektromos órák
vizsgálata

azonosítója

szk
szk
szk
szk

154/1.1/0936-06
154/1.2/0936-06
154/1.3/0936-06
154/1.4/0936-06

56
0
49
0

0 0
0 14
206
0 0
0 87

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.1/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák hibájának megállapítása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a javítandó elektronikus órák állapotát
Megállapítja az elektronikus órák hibáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
A típus Órák és óraalkatrészek működése
B típus Nyersanyag, alapanyag, félkész termék, késztermék fogalma
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektromos órák fajtái. Hálózati áram, akkumulátor, elem. Elektronikus órák
állapotfelmérése. Elektronikus órák hibabehatárolása, hibamegállapítása.
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.2/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák hibájának megállapítása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a javítandó elektronikus órák állapotát
Megállapítja az elektronikus órák hibáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
A típus Órák és óraalkatrészek működése
B típus Nyersanyag, alapanyag, félkész termék, késztermék fogalma
B típus A vas és acél tulajdonságai
B típus Színesfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikus órák állapotfelmérésének elvégzése. Elektronikus órák hibabehatárolása,
hibamegállapítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.3/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák ellenőrzése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vízhatlan órák vízhatlanságát
Ellenőrzi az órák működésének pontosságát
Ellenőrzi a javított elektronikus órák hibátlan működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Órák és óraalkatrészek működése
B típus Forrasztás
B típus Fémipari mérőeszközök
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
B típus Környezetvédelmi előírások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
órás rajz elemzés, hibakeresés 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Órák vízhatlanságát biztosító tokozás, a vízhatlanság ellenőrzésének módja.
Elektromos órák hibátlan működésének ellenőrzése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/1.4/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák ellenőrzése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vízhatlan órák vízhatlanságát
Ellenőrzi az órák működésének pontosságát
Ellenőrzi a javított elektronikus órák hibátlan működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Órák és óraalkatrészek működése
B típus Forrasztás
B típus Fémipari mérőeszközök
B típus Anyagok alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 90%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
87 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Órák vízhatlanságát biztosító tokozás vizsgálata, a vízhatlanság ellenőrzésének
elvégzése.
Elektromos órák hibátlan működésének ellenőrzése. A pontosság vizsgálata.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

154/2.0/0936-06

Elektromos órák
szerelése I.

azonosítója

sza
sza

154/2.1/0936-06
154/2.2/0936-06

48
0

0
0

0
118
70

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.1/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák szerelése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szétszereli a javítandó elektronikus órákat
Összeszereli a megjavított elektronikus órákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Az órák alkatrészei
A típus Óratípusok
B típus Fémipari műszaki rajz
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
A típus Menetkészítés
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
A típus Az órásműhely berendezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Esetleírás készítése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikus órák szétszerelésének menete. Javítható és nem javítható alkatrészek.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/2.2/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák szerelése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szétszereli a javítandó elektronikus órákat
Összeszereli a megjavított elektronikus órákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Óratípusok
A típus Az órák alkatrészei
A típus Órák és óraalkatrészek működése
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
A típus Menetkészítés
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
A típus Az órásműhely berendezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikus órák szétszerelésének elvégzése. Javítható alkatrészek javítása, nem
javítható alkatrészek cseréje.
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16. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.1/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák alkatrész cseréje I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemet cserél az elektronikus órákban
Alkatrészeket cserél elektronikus órákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
A típus Munkadarabokon a furatok kialakításának jellemzői
A típus Menetkészítés
B típus Felületkezelés
C típus Lemezalakítás
A típus Óraalkatrészek készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
5. szint Órás mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óraszerkezetekben alkalmazott elemek. Nagyóra elemek. Elemek élettartama. Elemek
állapotának megállapítása. Elemcsere.
Elektromos órák mechanikus óráktól eltérő alkatrészei. Transzformátor, elektromágnes,
villanymotor, kondenzátor, dióda, tranzisztor, integrált áramkör.
IC tokozása, szerelése. IC hibái. Digitális kijelzés. Világító dióda, folyadékkristály.
Elektromos alkatrészek hibakeresésének, cseréjének technológiája.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/3.2/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos órák alkatrész cseréje II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemet cserél az elektronikus órákban
Alkatrészeket cserél elektronikus órákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Az órák alkatrészei
B típus Rúdanyagok forgácsolással történő megmunkálásának jellemzői
B típus Munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközök, beszerzésük
A típus Vegyes működésű órák szerelése, javítása
B típus Speciális órák szerelése, javítása
A típus Óraalkatrészek készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
5. szint Forgácsoló és egyéb kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 90%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Órásműhely
Képzési idő:
140 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elemek állapotának megállapítása. Elemcsere elvégzése.
IC hibáinak megállapítása, cseréje, tokozása, szerelése. Digitális kijelző és egyéb
elektromos alkatrész hibájának megállapítása, cseréjének elvégzése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.1/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Órák karbantartása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Polírozza az órák tartozékait
Karbantartja az óratokok tartozékait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felületkezelés
C típus Lemezalakítás
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
C típus Fémek hőkezelése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
A típus A munkahely balesetmegelőzési előírásai
B típus Az egészséges munkakörnyezet feltételei
B típus Teendők tűz vagy baleset esetén, elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
órás rajz elemzés, hibakeresés 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óratartozékok. Zseb- és karórák füle. Zsebóralánc. Karóraszíj. Lánc és szíj szerelése.
Óratartozékok polírozása.
Belső vázszerkezetek olajozása. Kenési helyek kialakítása. Alkalmazott kenőanyagok,
olajozó eszközök.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/4.2/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Órák karbantartása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Polírozza az órák tartozékait
Karbantartja az óratokok tartozékait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felületkezelés
C típus Lemezalakítás
B típus Kenő, csiszoló, oldó, tisztító, ápoló anyagok tulajdonságai
C típus Fémek hőkezelése
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
A típus A munkahely balesetmegelőzési előírásai
B típus Az egészséges munkakörnyezet feltételei
B típus Teendők tűz vagy baleset esetén, elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 90%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óratartozékoknak, zseb- és karórák fülének, zsebóraláncnak, karóraszíjnak
karbantartása, polírozása.
Belső vázszerkezetek olajozásának elvégzése. Kenési helyek kialakítása. Alkalmazott
kenőanyagok, olajozó eszközök alkalmazása.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/5.1/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Óratartozékok cseréje I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cseréli az órák üvegét
Cseréli az órák fémcsattját és tartozékait
Cseréli az órák szíját és tartozékait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
A típus Az órák alkatrészei
B típus Környezetvédelmi előírások
B típus A munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem és balesetmegelőzés adminisztrációja
C típus Oldhatatlan kötések (szegecselés, ragasztás, ponthegesztés)
B típus Forrasztás
B típus Fémipari mérőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Órás jelképek értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óratartozékok cseréjének folyamata: üvegcsere, fémcsatt és tartozékok, óraszíjak és
szíjtartozékok cseréje.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
154/5.2/0936-06
A tananyagelem megnevezése:
Óratartozékok cseréje II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Cseréli az órák üvegét
Cseréli az órák fémcsattját és tartozékait
Cseréli az órák szíját és tartozékait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nemfémes és műanyagok tulajdonságai
A típus Az órák alkatrészei
B típus Környezetvédelmi előírások
B típus A munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem és balesetmegelőzés adminisztrációja
A típus Mechanikus órák szerelése, javítása
A típus Elektromos órák szerelése, javítása
A típus Vegyes működésű órák szerelése, javítása
B típus Speciális órák szerelése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Órás szerelési segédeszközök használata
3. szint Órás jelképek értelmezése
5. szint Fém- és műanyagipari kéziszerszámok használata
5. szint Speciális órás kéziszerszámok használata
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 90%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Óratartozékok cserélése: üvegcsere, fémcsatt és tartozékok, óraszíjak és szíjtartozékok
cseréjének elvégzése.
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