LABORATÓRIUMI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 524 01 Laboratóriumi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 524 01
A szakképesítés megnevezése:

Laboratóriumi technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
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54 524 01 0010 54 01
Általános vegyipari laboratóriumi
technikus
54 524 01 0010 54 02
Drog és toxikológiai laboratóriumi
technikus
54 524 01 0010 54 03
Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
54 524 01 0010 54 04

Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
54 524 01 0010 54 05
Környezetvédelmi és vízminőségi
laboratóriumi technikus
54 524 01 0010 54 06
Mezőgazdasági laboratóriumi technikus

3129

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
60 %
40 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– analitikai laboratórium
– analitikai mérőszoba
– biológia szaktanterem
– biológiai laboratórium
– demonstrációs terem
– drogismeret szaktanterem
– drogismereti laboratórium
– érzékszervi laboratórium
– félüzemi gyakorlóhely
– gyógyszervizsgálati laboratórium
– idegen nyelvi laboratórium
– ipari környezet
– kémia szaktanterem
– kémiai laboratórium
– laboratórium
– mikrobiológiai laboratórium
– mikrobiológiai mérőszoba
– működő létesítmény
– műszaki laboratórium
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– műszeres analitikai laboratórium
– műszeres laboratórium
– nyelvi terem
– rajz szaktanterem
– rajzterem
– szaktanterem
– számítógéppel felszerelt kémiai laboratórium
– számítógéppel felszerelt tanterem
– számítógép-terem
– szerves preparatív laboratórium
– talajtani laboratórium
– tanterem
– természeti környezet
– tervezett létesítmény
– utcai környezet
– üzemlátogatás élelmiszer-ipari üzemekben
– üzemlátogatás erőműben
– üzemlátogatás hulladékégetőben
– üzemlátogatás hulladéklerakóban
– vállalati látogatás
– vegyipari műveleti laboratórium
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

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

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3129

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb technikusok

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felkészül és megtervezi a napi munkáját
Mintákat vesz vagy átveszi a vizsgálandó mintákat
Előkészíti a munkafolyamatot
Beméri az anyagokat
Elvégzi a minták előírás szerinti vizsgálatait
Veszélyes anyagokat vizsgál
Befejező műveleteket végez
Kiértékeli az elvégzett vizsgálatokat
Dokumentációs feladatokat végez
Felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek, eszközök mennyiségi
és minőségi állapotát
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Betartja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, és jelzi az eltéréseket
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt
Félüzemi kísérleteket végez
Orvos laboratóriumi vizsgálatokat végez
Elvégzi a kísérleti és gyógyhatású anyagok pharmakológiai vizsgálatát
Szárított növényi részek, virág és termés alapján meghatározza a teljes növényt
Meghatározza a mérgezést befolyásoló tényezőket
Alkalmazkodik az élelmiszeripari laboratóriumok speciális igényeihez
Alkalmazza az érzékszervi vizsgálatok fiziológiai alapjait
Meghatározza az élelmiszeripari tápanyag romlékonyságának jellemzőit
Vizsgálatokat végez az élelmiszerek csomagolásának minősítésére
Speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat végez
Gyógyszergyártási műveleteket végez
Közreműködik kárelhárítási tervek készítésében
Helyszíni méréseket végez
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Elvégzi a mezőgazdasági termékek minőségvizsgálatát
Előkészíti a gombavizsgálati munkafolyamatot
Elvégzi a vizsgálatokat
Mérései alapján meghatározza a mérgezést okozó fajt, fajokat
Elkészíti a gyógyszerformát, kiszereli
Részt vesz a gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés folyamataiban
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 524 02 1000 00 00
Vegyipari technikus
6.

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2049-06 Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a szükséges érzékszervi vizsgálatokat
Elvégzi a minták mikroszkopikus vizsgálatát
Méri a minták fizikai jellemzőit
Szükség esetén osztályozza a mintákat szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom stb.
szerint
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C Halmazállapot-változások folyamatai
C Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C Hőtan és termokémia
C Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C Egyensúlyi rendszerek
C Elektrokémia
C Reakciókinetika
C Korróziós folyamatok
C Szilárd-, folyadék- és gázfázisban végrehajtott folyamatok
C Mintavételezés, minta-előkészítés
C Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C Gravimetria
C Térfogatos analízis
C Szerves, szervetlen preparátumok készítése
C Műszeres analízis
C Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C Mérési eredmények értékelése
C Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
C Gyártásellenőrzés
C Gyártmányfejlesztés
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Számolási készség, egyenletek megoldása
3
Rendszerezési készség
3
Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
4
Labortechnikai eszközök használata
4
Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4
Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4
Fontosabb mérőműszerek használata
4
Laboratóriumi berendezések használata
4
Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2050-06 Laboratóriumi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a laboratóriumi munkahely elektromos ellátottságát
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Feladatát a technológiákból adódó higiéniai szabályok (előírások) szerint végzi
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
Rögzíti a mintaátvétel időpontját, paramétereit
Elvégzi a beérkezett anyagok tételazonosítását
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
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Beállítja a reakciók paramétereit
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Folyamatosan figyeli és szükség esetén jelzi az esetlegesen fellépő rendellenességeket
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Fertőtleníti a munka során használt eszközöket, berendezéseket
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
A veszélyes hulladék anyagokat előírás szerint tárolja
Kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Ellenőrzi a mérési eredményeket
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Továbbítja a mérési adatokat
Gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés)
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Javaslatokat tesz a laboratóriumi munkavégzés esetlegesen szükséges változtatásaira
Részt
vesz
a
minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anyag-elválasztási műveletek
B Aprítás, fajtázás, homogenizálás
B Hőátadási műveletek
B Klasszikus analitikai mérések
B Műszeres analitikai műszerek
B Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése, az eredmények minősítése
B Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
B Oldatkészítés, feltárás
Technológiai paraméterek mérése (nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás) és
C
eszközei
C Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
C Anyag- és energiamérlegek
C Hatékonyság, hatásfok, kapacitás számításai
C Időparaméterek, üzemi, félüzemi paraméterek
B Mértékrendszerek konverziója
B A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C A munkabiztonság jogi alapjai
C A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B Az áramütés elleni védekezés
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C
C
C
B
C
D
D
D
D
D
C
C
B
B
B
B
B
B

Egyéni védőfelszerelések
Elsősegélynyújtás
Laboratóriumokat kiszolgáló hálózatok
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Adózás alapjai
Humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
Környezetvédelmi jogszabályok alapfogalmai
Munkahely szervezeti felépítése
Munkajog
Szabványügy
Szervezés
Tűzoltási módszerek
Tűzvédelmi szabályok, előírások
Vákuumban és nyomás alatt végzett műveletek
Veszélyes anyagok kezelése
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szöveg megértése
3
Fogalmazás írásban
3
Kézírás
3
Hallott szöveg megértése
3
Beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információátadás, tájékoztatás
4
Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
4
Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4
Laboratóriumi műveleteket értelmező rajzok készítése
4
Folyamatábrák készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák kitöltése, készítése
4
Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
4
Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
4
Méregjelzések értelmezése
4
Villamos áram, magasfeszültség jelöléseinek értelmezése
4
Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Arányérzék
3
Hőérzékelés
4
Tömegmérés eszközeinek használata
4
Térfogatos analízis eszközeinek használata
4
Műszeres analitikában használatos műszerek és eszközök használata
4
Hőátadás eszközeinek használata
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4
4
4
4

Kézi tűzoltó készülékek használata
Vészhelyzetek jelzésére szolgáló eszközök használata
Elsősegélynyújtás eszközeinek használata
Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Környezettudatos szemlélet
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2061-06 Általános vegyipari laboratóriumi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Vegyianyagokat használ, elemez
Vegyianyagokat állít elő
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Működteti a speciális berendezéseket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
B Vegyipari folyamatirányító-programok kezelése
B Vegyianyagok tulajdonságai
B Mérőműszerek kezelése
C Mérési hiba
C Hibaszámítás
C Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C Költségszámítások, veszteségszámítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
3
Számolási készség, egyenletek megoldása
4
Félüzemi vegyipari készülékek használata
Személyes kompetenciák:
Szaglás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztán tartása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2062-06 Drog és toxikológiai vegyipari laboratóriumi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szövettani vizsgálatokat végez
Toxikológiai vizsgálatokat végez
Növényi metszeteket készít
Kézi metszeteket, nyúzatokat készít
Alkalmazza az élő anyag rögzítésének és eltartásának előírásait
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Sejttani vizsgálatokat végez (sejtmag, sejtosztódás)
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Elvégzi a növényi szervek morfológiai vizsgálatát
Morfológiai leírást készít növényekről
Morfológiai leírást készít növényi szervekről
Vizsgálatával különbséget tesz a dózis, az akut mérgezés és a krónikus mérgezés
között
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Szakmai felvilágosítást ad
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Drogismeret
B Toxikológia
B Gyógynövényismeret
B Drogokkal kapcsolatos jogi ismeretek
B Toxikus anyagokhoz kapcsolódó jogi ismeretek
C Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C Költségszámítások, veszteségszámítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
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4
4
4
3
3
2
4
4

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Mikroszkópok használata
Növényi és állati metszetek, nyúzatok használata

Személyes kompetenciák:
Szaglás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Ízérzékelés
Tapintás
Színlátás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2069-06 Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Kedveltségi teszteket készít
Vizsgálatokat végez az élelmiszerekben lévő adalékanyagok élettani hatására
Kimutatja és felderíti az élelmiszerhamisítást
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Meghatározza a fontosabb mikroorganizmusok alaktani jellemzőit
Az érzékszervi vizsgálatok, és azok értékelése alapján meghatározza az élelmiszer
felhasználhatóságát
Elvégzi a hatósági minőségellenőrző feladatokat
Elvégzi a hatósági a mikrobiológiai vizsgálatokat
Elvégzi a hatósági élelmiszerhigiéniai vizsgálatokat
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Dokumentálja a műszernaplókat
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Dokumentálja a labornaplót
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B Táplálkozás-élettan
B Élvezeti szerek élettana
B Élelmiszeripari technológiák
B Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
C Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C Költségszámítások, veszteségszámítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Szaglás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Ízérzékelés
Színlátás
Megfigyelőképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
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Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2070-06 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Speciális gyógyszerkészítményeket gyárt (tabletta, drazsé, injekció, kenőcs, kúp)
Betartja a gyógyszerkönyvi előírásokat
Gyógyszerkönyvi vizsgálatot végez
Mérési módszer validálását végzi
A validálási dokumentációt készít
Műszeres analitikai vizsgálatot végez
Gyógyszerkészítményt vizsgál
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Vegyianyagok tulajdonságai
B Mérőműszerek kezelése
B A gyógyszerkönyvi előírások
B Minőségbiztosítási rendszerek
B Gyógyszertermékek fajtái
B Statisztikai módszerek
C Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C Költségszámítások, veszteségszámítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4
3
3
2
4

Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Műszerek és eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Szaglás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2071-06 Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezeti állapotfelmérést, és hatásvizsgálatokat végez
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Környezeti elemek mintavételi feladatait végzi
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Zaj- és hőterhelési vizsgálatot végez
Rezgés- és sugárzásvizsgálatot végez
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
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Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Ökológia
B Környezetbiológia
B Környezetkémia
B Környezettechnikai berendezések
B Környezettechnológiai eljárások
B Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
B Gazdasági tevékenység környezeti hatása
B Környezetvédelem
B Környezetvédelmi normák, jogszabályok
C Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C Költségszámítások, veszteségszámítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
4
Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Szaglás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
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Rendszerező képesség
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2072-06 Mezőgazdasági laboratóriumi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Növénytermesztési alapismeretek
B Állattenyésztési alapismeretek
B Talajtani alapismeretek
B Biokémiai alapismeretek
B Bakterológiai alapismeretek
B Toxikológiai alapismeretek
C Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C Költségszámítások, veszteségszámítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2
Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
4
Mikrobiológiai mérések eszközeinek használata
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Személyes kompetenciák:
Szaglás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztántartása
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Az 54 524 01 0010 54 01 azonosító számú, Általános vegyipari laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2049-06
Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
2050-06
Laboratóriumi technikus feladatok
2061-06
Általános vegyipari laboratóriumi technikus feladatok
Az 54 524 01 0010 54 02 azonosító számú, Drog és toxikológiai laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2049-06
Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
2050-06
Laboratóriumi technikus feladatok
2062-06
Drog és toxikológiai vegyipari laboratóriumi technikus feladatok
Az 54 524 01 0010 54 03 azonosító számú, Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2049-06
Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
2050-06
Laboratóriumi technikus feladatok
2069-06
Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus feladatok
Az 54 524 01 0010 54 04 azonosító számú, Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2049-06
Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
2050-06
Laboratóriumi technikus feladatok
2070-06
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus feladatok
Az 54 524 01 0010 54 05 azonosító számú, Környezetvédelmi és vízminőségi
laboratóriumi technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2049-06
Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
2050-06
Laboratóriumi technikus feladatok
2071-06
Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus feladatok
Az 54 524 01 0010 54 06 azonosító számú, Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2049-06
Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
2050-06
Laboratóriumi technikus feladatok
2072-06
Mezőgazdasági laboratóriumi technikus feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 524 01 0010 54 01 azonosító számú, Általános vegyipari laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

178/5.0/2061-06

2
3
4
5

178/2.0/2049-06

178/1.0/2049-06

1

6
7
8
9
10
11
12
13

178/5.0/2049-06

178/4.0/2049-06

15
16
17
18
19

178/3.0/2049-06

20
21
22
23
24
25

178/4.0/2050-06

178/2.0/2050-06
178/6.0/2050-06
178/3.0/2050-06
178/5.0/2050-06

14

178/1.0/2050-06

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

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

21

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

178/1.0/2061-06

178/7.0/2061-06

178/10.0/2061-06

178/3.0/2061-06

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

178/6.0/2061-06

178/7.0/2050-06

178/9.0/2061-06

21

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

22

1

17

178/8.0/2061-06

178/2.0/2061-06

178/4.0/2061-06

178/11.0/2061-06

178/12.0/2061-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 54 524 01 0010 54 02 azonosító számú, Drog és toxikológiai laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4

178/2.0/2049-06

178/5.0/2050-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13

178/5.0/2049-06

14

178/4.0/2049-06

178/11.0/2062-06

178/1.0/2049-06

178/3.0/2050-06

1

15
16
17
18
19

178/3.0/2049-06

20
21
22
24

178/5.0/2062-06

25

178/4.0/2050-06

178/7.0/2050-06

178/1.0/2050-06

23

178/2.0/2050-06
178/6.0/2050-06

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

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

23

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

178/10.0/2062-06

7
8
9
10

178/7.0/2062-06

178/3.0/2062-06

178/8.0/2062-06

178/4.0/2062-06

178/2.0/2062-06

5

178/1.0/2062-06

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

178/9.0/2062-06

178/6.0/2062-06

Hetek száma

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

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

24

27
28
29
30
31
32

Az 54 524 01 0010 54 03 azonosító számú, Élelmiszerminősítő laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

178/3.0/2050-06
178/2.0/2050-06

2
3
4
5
6

178/2.0/2049-06

178/1.0/2049-06

1

7
8
9
10
11
12
13
15

178/5.0/2049-06

178/4.0/2049-06

16
17
18
19

178/3.0/2049-06

20
21
22
23
24
25

178/4.0/2050-06

178/1.0/2069-06

178/6.0/2050-06
178/7.0/2050-06
178/5.0/2050-06
178/13.0/2069-06

14

178/1.0/2050-06

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

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

25

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

178/6.0/2069-06

3
4

178/2.0/2069-06

5
6
7
8
9
10

178/3.0/2069-06

178/5.0/2069-06

2

178/10.0/2069-06

178/9.0/2069-06

178/8.0/2069-06

1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

178/4.0/2069-06

178/7.0/2069-06

178/11.0/2069-06

21

178/12.0/2069-06

Hetek száma

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

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

26

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 54 524 01 0010 54 04 azonosító számú, Gyógyszeripari laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4

178/2.0/2049-06

5

178/5.0/2050-06

178/1.0/2049-06

178/6.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06

1

6
7
8
9
10
11
12
13

178/5.0/2049-06

178/4.0/2049-06

15
16
17
18
19

178/3.0/2049-06

20
21
22
23
24

178/4.0/2050-06

25

178/6.0/2070-06

178/5.0/2070-06

14

178/1.0/2050-06

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

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

27

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
178/11.0/2070-06

1
2
3
4
5

178/1.0/2070-06

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

178/8.0/2070-06

21

178/7.0/2050-06

178/9.0/2070-06

178/2.0/2070-06

178/4.0/2070-06

178/7.0/2070-06

178/3.0/2070-06
178/10.0/2070-06

178/12.0/2070-06

178/13.0/2070-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

28

Az 54 524 01 0010 54 05 azonosító számú, Környezetvédelmi és vízminőségi
laboratóriumi technikus megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

178/2.0/2049-06

178/7.0/2050-06
178/5.0/2050-06

178/12.0/2071-06

178/1.0/2049-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13

178/4.0/2049-06

178/5.0/2049-06

178/14.0/2071-06

14
15
16
17
18
19

178/3.0/2049-06

20
21
22
23
24

178/3.0/2050-06

25

178/4.0/2050-06

178/1.0/2050-06

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

178/2.0/2050-06

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

178/6.0/2050-06

36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

29

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
5

178/8.0/2071-06

7
8
9
10
11
12

178/13.0/2071-06
178/5.0/2071-06
178/11.0/2071-06

178/10.0/2071-06

6

178/6.0/2071-06

178/2.0/2071-06

178/1.0/2071-06

4

13
14
15
16
17
18
19
20
22

178/9.0/2071-06

178/7.0/2071-06

178/3.0/2071-06

21

178/4.0/2071-06

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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

30

Az 54 524 01 0010 54 06 azonosító számú, Mezőgazdasági laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4
5
6

178/2.0/2049-06

178/6.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06

178/1.0/2049-06

1

7
8
9
10
11
12
13
15

178/4.0/2049-06

16
17
18

178/7.0/2050-06

178/1.0/2050-06

19

178/3.0/2049-06

20
21
22
23
24
25
26
27

178/4.0/2050-06

28

178/3.0/2072-06

178/5.0/2050-06

178/9.0/2072-06

14

178/5.0/2049-06

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

29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

178/6.0/2072-06

7
8

178/1.0/2072-06

178/7.0/2072-06

5

178/5.0/2072-06

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

178/2.0/2072-06

178/8.0/2072-06

21

178/4.0/2072-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 524 01 0010 54 01 azonosító számú, Általános vegyipari laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1
2
3
4
5
6
7
8
9

178/1.0/2049-06
178/2.0/2049-06
178/3.0/2049-06
178/4.0/2049-06
178/5.0/2049-06
178/1.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06
178/4.0/2050-06

10

178/5.0/2050-06

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

178/6.0/2050-06
178/7.0/2050-06
178/1.0/2061-06
178/2.0/2061-06
178/3.0/2061-06
178/4.0/2061-06
178/5.0/2061-06
178/6.0/2061-06
178/7.0/2061-06
178/8.0/2061-06
178/9.0/2061-06
178/10.0/2061-06
178/11.0/2061-06
178/12.0/2061-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Vegyészeti alapismeretek
144
Laboratóriumi alapfeladatok I.
0
Laboratóriumi alapfeladatok II.
0
Fizikai kémia I.
144
Szakmai idegen nyelv I.
72
Szerves kémia I.
72
Munkajogi ismeretek
9
Laboratóriumi műveletek
18
Laboratóriumi gyakorlatok
0
Általános vegyipari munka-,
36
baleset- és tűzvédelmi feladatok
Gazdasági és szervezési ismeretek
9
Környezetvédelem alapjai
28
Szerves kémia II.
54
Szerves alapfolyamatok
64
Műszeres analitika
56
Vegyipari műveletek
96
Műszaki ismeretek
108
Fizikai kémia II.
92
Preparatív feladatok
0
Műszeres analitika
0
Vegyipari műveletek
0
Mérések értékelése
18
Szakmai idegen nyelv
64
Informatika
64
Mindösszesen óra: 1148
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összes

0
180
30
0
0
0
0
0
150

0
0
0
0
0
0
0
0
0

144
180
30
144
72
72
9
18
150

0

0

36

0
0
0
0
0
0
0
0
120
168
40
0
0
0
688

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
28
54
64
56
96
108
92
120
168
40
18
64
64
1836

Az 54 524 01 0010 54 02 azonosító számú, Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

25
26
27
28
29
30
31
32
33

178/1.0/2049-06
178/2.0/2049-06
178/3.0/2049-06
178/4.0/2049-06
178/5.0/2049-06
178/1.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06
178/4.0/2050-06

34

178/5.0/2050-06

35
36
37

178/6.0/2050-06
178/7.0/2050-06
178/1.0/2062-06

38

178/2.0/2062-06

39
40
41
42
43
44
45
46
47

178/3.0/2062-06
178/4.0/2062-06
178/5.0/2062-06
178/6.0/2062-06
178/7.0/2062-06
178/8.0/2062-06
178/9.0/2062-06
178/10.0/2062-06
178/11.0/2062-06

megnevezése

elméleti

Vegyészeti alapismeretek
144
Laboratóriumi alapfeladatok I.
0
Laboratóriumi alapfeladatok II.
0
Fizikai kémia I.
144
Szakmai idegen nyelv I.
72
Szerves kémia I.
72
Munkajogi ismeretek
9
Laboratóriumi műveletek
18
Laboratóriumi gyakorlatok
0
Általános vegyipari munka-,
36
baleset- és tűzvédelmi feladatok
Gazdasági és szervezési ismeretek
9
Környezetvédelem alapjai
18
Gyógynövény- és drogismeret
105
Drogismereti laboratóriumi
32
gyakorlatok
Emberélettan
64
Biokémia
64
Növényszervezettan
36
Növényrendszertan
64
Toxikológia
90
Szakmai idegen nyelv
64
Munkajogi ismeretek
6
Műszeres analitika
36
Informatika
54
Mindösszesen óra: 1137

34

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
180
30
0
0
0
0
0
150

0
0
0
0
0
0
0
0
0

144
180
30
144
72
72
9
18
150

0

0

36

0
0
23

0
0
0

9
18
128

128

0

160

0
0
0
28
0
0
0
160
0
699

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64
64
36
92
90
64
6
196
54
1836

Az 54 524 01 0010 54 03 azonosító számú, Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

48
49
50
51
52
53
54
55
56

178/1.0/2049-06
178/2.0/2049-06
178/3.0/2049-06
178/4.0/2049-06
178/5.0/2049-06
178/1.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06
178/4.0/2050-06

57

178/5.0/2050-06

58
59
60
61
62
63
64
65
66

178/6.0/2050-06
178/7.0/2050-06
178/1.0/2069-06
178/2.0/2069-06
178/3.0/2069-06
178/4.0/2069-06
178/5.0/2069-06
178/6.0/2069-06
178/7.0/2069-06

67

178/8.0/2069-06

68
69
70
71
72

178/9.0/2069-06
178/10.0/2069-06
178/11.0/2069-06
178/12.0/2069-06
178/13.0/2069-06

megnevezése

elméleti

Vegyészeti alapismeretek
153
Laboratóriumi alapfeladatok I.
0
Laboratóriumi alapfeladatok II.
0
Fizikai kémia I.
144
Szakmai idegen nyelv I.
72
Szerves kémia I.
90
Munkajogi ismeretek
9
Laboratóriumi műveletek
18
Laboratóriumi gyakorlatok
0
Általános vegyipari munka-,
18
baleset- és tűzvédelmi feladatok
Gazdasági és szervezési ismeretek
10
Környezetvédelem alapjai
26
Analitikai vizsgálatok I.
36
Analitikai vizsgálatok II.
120
Reológia
20
Optikai mérőműszerek
40
Elektroanalitikai mérőmódszerek
40
Kromatográfia
30
Termoanalitika és kalorimetria
24
Analitikai módszerek
20
automatizálása
Mikrobiológiai vizsgálatok
90
Érzékszervi vizsgálatok
46
Minőségbiztosítási vizsgálatok
56
Élelmiszer-hatásvizsgálat
28
Informatika
72
Mindösszesen óra: 1162
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elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
180
24
0
0
0
0
0
120

0
0
0
0
0
0
0
0
0

153
180
24
144
72
90
9
18
120

0

0

18

0
0
0
98
20
30
20
24
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
26
36
218
40
70
60
54
24

20

0

40

0
0
0
0
0
536

42
40
28
28
0
138

132
86
84
56
72
1836

Az 54 524 01 0010 54 04 azonosító számú, Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

73
74
75
76
77
78
79
80
81

178/1.0/2049-06
178/2.0/2049-06
178/3.0/2049-06
178/4.0/2049-06
178/5.0/2049-06
178/1.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06
178/4.0/2050-06

82

178/5.0/2050-06

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

178/6.0/2050-06
178/7.0/2050-06
178/1.0/2070-06
178/2.0/2070-06
178/3.0/2070-06
178/4.0/2070-06
178/5.0/2070-06
178/6.0/2070-06
178/7.0/2070-06
178/8.0/2070-06
178/9.0/2070-06
178/10.0/2070-06
178/11.0/2070-06
178/12.0/2070-06
178/13.0/2070-06

megnevezése

elméleti

Vegyészeti alapismeretek
144
Laboratóriumi alapfeladatok I.
0
Laboratóriumi alapfeladatok II.
0
Fizikai kémia I.
144
Szakmai idegen nyelv I.
72
Szerves kémia I.
82
Munkajogi ismeretek
9
Laboratóriumi műveletek
18
Laboratóriumi gyakorlatok
0
Általános vegyipari munka-,
36
baleset- és tűzvédelmi feladatok
Gazdasági és szervezési ismeretek
9
Környezetvédelem alapjai
28
Szerves kémia II.
54
Szerves alapfolyamatok
64
Műszeres analitika
56
Minőségirányítás
96
Gyógyszerkészítmények vizsgálata
0
Gyógyszergyártási ismeretek I.
48
Gyógyszergyártási ismeretek II.
50
Fizikai kémia II.
92
Preparatív feladatok
0
Műszeres analitika
0
Mérések értékelése
18
Szakmai idegen nyelv II.
64
Informatika
64
Mindösszesen óra: 1148

36

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
180
30
0
0
0
0
0
150

0
0
0
0
0
0
0
0
0

144
180
30
144
72
82
9
18
150

0

0

36

0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
110
168
0
0
0
688

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
28
54
64
56
96
50
48
50
92
110
168
18
64
64
1836

Az 54 524 01 0010 54 05 azonosító számú, Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

98
99
100
101
102
103
104
105
106

178/1.0/2049-06
178/2.0/2049-06
178/3.0/2049-06
178/4.0/2049-06
178/5.0/2049-06
178/1.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06
178/4.0/2050-06

107

178/5.0/2050-06

108
109
110
111
112

178/6.0/2050-06
178/7.0/2050-06
178/1.0/2071-06
178/2.0/2071-06
178/3.0/2071-06

113

178/4.0/2071-06

114
115

178/5.0/2071-06
178/6.0/2071-06

116

178/7.0/2071-06

117
118
119

178/8.0/2071-06
178/9.0/2071-06
178/10.0/2071-06

120

178/11.0/2071-06

121
122
123

178/12.0/2071-06
178/13.0/2071-06
178/14.0/2071-06

megnevezése

elméleti

Vegyészeti alapismeretek
144
Laboratóriumi alapfeladatok I.
0
Laboratóriumi alapfeladatok II.
0
Fizikai kémia I.
108
Szakmai idegen nyelv I.
72
Szerves kémia I.
90
Munkajogi ismeretek
9
Laboratóriumi műveletek
18
Laboratóriumi gyakorlatok
0
Általános vegyipari munka-,
18
baleset- és tűzvédelmi feladatok
Gazdasági és szervezési ismeretek
9
Környezetvédelem alapjai
18
Környezettudományok
100
Környezeti elemek védelme
126
Környezettechnológiai eljárások
56
Környezetvédelmi gépek,
42
berendezések
Környezetkárosító hatások
32
Környezetvédelmi analitika
64
Környezeti elemek laboratóriumi
0
vizsgálata
Terepi gyakorlatok
0
Környezettechnikai gyakorlatok
0
Környezetállapot-értékelés
16
Környezetvédelem szabályozási
32
rendszere
Műszaki ismeretek
54
Szakmai idegen nyelv II.
64
Informatika
72
Mindösszesen óra: 1144

37

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
180
30
0
0
0
0
0
150

0
0
0
0
0
0
0
0
0

144
180
30
108
72
90
9
18
150

0

0

18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9
18
100
126
56

0

0

42

0
0

0
0

32
64

220

0

220

0
48
0

64
0
0

64
48
16

0

0

32

0
0
0
628

0
0
0
64

54
64
72
1836

Az 54 524 01 0010 54 06 azonosító számú, Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

124
125
126
127
128
129
130
131
132

178/1.0/2049-06
178/2.0/2049-06
178/3.0/2049-06
178/4.0/2049-06
178/5.0/2049-06
178/1.0/2050-06
178/2.0/2050-06
178/3.0/2050-06
178/4.0/2050-06

133

178/5.0/2050-06

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

178/6.0/2050-06
178/7.0/2050-06
178/1.0/2072-06
178/2.0/2072-06
178/3.0/2072-06
178/4.0/2072-06
178/5.0/2072-06
178/6.0/2072-06
178/7.0/2072-06
178/8.0/2072-06
178/9.0/2072-06

megnevezése

elméleti

Vegyészeti alapismeretek
144
Laboratóriumi alapfeladatok I.
0
Laboratóriumi alapfeladatok II.
0
Fizikai kémia I.
144
Szakmai idegen nyelv I.
72
Szerves kémia I.
63
Munkajogi ismeretek
9
Laboratóriumi műveletek
18
Laboratóriumi gyakorlatok
0
Általános vegyipari munka-,
36
baleset- és tűzvédelmi feladatok
Gazdasági és szervezési ismeretek
9
Környezetvédelem alapjai
18
Talajtan
92
Növénytermesztés
156
Állatok tenyésztése
45
Takarmányok
56
Szakmai idegen nyelv II.
64
Kertészet
72
Növényvédelem
72
Élelmezés
28
Informatika
72
Mindösszesen óra: 1170

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0
180
30
0
0
0
0
0
132

0
0
0
0
0
0
0
0
0

144
180
30
144
72
63
9
18
132

0

0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342

0
0
69
127
0
56
0
0
72
0
0
324

9
18
161
283
45
112
64
72
144
28
72
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.
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9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével

40

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2049-06 Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságainak ismertetése, kémiai
számítások alkalmazása, fizikai kémiai folyamatok, diagramok, adatok leíró
értelmezése, számítási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mintavételezés, laboratóriumi minőségi és mennyiségi elemzések, az eredmények
értékelése, szerves, szervetlen preparátumok előállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2050-06 Laboratóriumi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mintavétel, laboratóriumi műveletek, analitikai vizsgálati módszerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
3. vizsgarész
–
4. vizsgarész
–
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5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
–

7. vizsgarész
–

8. vizsgarész
–

9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2061-06 Általános vegyipari laboratóriumi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fizikai jellemzők mérése, laboratóriumi és félüzemi műveletek, minőségi és
mennyiségi elemzések, analitikai számítások, a mérési eredmények kiértékelése,
dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Műszeres analitikai feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2062-06 Drog és toxikológiai vegyipari laboratóriumi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Drogismeret
alkalmazása,
növények,
növényi
részek
azonosítása,
növényrendszertani besorolása, emberélettani ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biológiailag fontos vegyületcsoportok (szénhidrátok, fehérjék, enzimek,
nukleinsavak, gliceridek, hormonok, vitaminok, alkaloidok stb.), toxikológia
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Drogok és növények makroszkopikus vizsgálata, azonosítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Toxikus anyagok meghatározása,
dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 210 perc

a

mérési

eredmények

kiértékelése,

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 25%
3. feladat 20%
4. feladat 25%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2069-06 Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Növényi és állati eredetű élelmiszeripari nyersanyagok, élvezeti szerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Élelmiszeripari technológia, táplálkozás-élettan, mikrobiológia, élelmiszerhigiénia
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Élelmiszerek ellenőrzése és
élelmiszerhigiéniai vizsgálatok,
dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
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minősítése, mikrobiológiai
a vizsgálati eredmények

vizsgálatok,
kiértékelése,

3. feladat

40%

12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2070-06 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gyógyszergyártási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyógyszergyári minőségbiztosítási rendszer
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gyógyszerek hatóanyagainak és segédanyagainak vizsgálata, kiszerelt
gyógyszerek vizsgálata, a vizsgálati eredmények kiértékelése, dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2071-06 Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ökológiai,
környezetbiológiai,
környezetkémiai,
környezettechnikai,
környezettechnológiai feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Talajminták, vízminták, hulladékok, levegő és iparai gázok elemzése, a mérési
eredmények kiértékelése, dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
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14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2072-06 Mezőgazdasági laboratóriumi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Növénytermesztés, állattenyésztés és egyéb mezőgazdasághoz kötődő kémiai
anyagok használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mezőgazdaságban használt anyagok biológiai, bakterológia, toxikológiai hatása, a
használt anyagok alkalmazása, az alkalmazás korlátai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mezőgazdaságban használt anyagok meghatározása, bakterológiai, toxikológiai
hatások meghatározása, az eredmények kiértékelése, dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
15. vizsgarész
–
16. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 524 01 0010 54 01 azonosító számú, Általános vegyipari laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 20
9. vizsgarész: 50
Az 54 524 01 0010 54 02 azonosító számú, Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 20
10. vizsgarész: 50
45

Az 54 524 01 0010 54 03 azonosító számú, Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 20
11. vizsgarész: 50
Az 54 524 01 0010 54 04 azonosító számú, Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 20
12. vizsgarész: 50
Az 54 524 01 0010 54 05 azonosító számú, Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 20
13. vizsgarész: 50
Az 54 524 01 0010 54 06 azonosító számú, Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 20
14. vizsgarész: 50
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Laboratóriumi
technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 524 01 0010 54 01 azonosító számú, Általános vegyipari laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2049-06

Vegyészeti
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/1.1/2049-06
178/1.2/2049-06
178/1.3/2049-06
178/1.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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27
54
28
35

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
144
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atomok szerkezete
A periódusos rendszer
Az atomok jellemzői
Az ionok
A kémiai kötések
Az anyagi halmazok
Az anyagi rendszerek
A kémiai átalakulások
A kémiai reakciók típusai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 40%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 40%
Számítási eredmények értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai jelrendszer használata
Kémiai mennyiségek
Vegyületek százalékos összetétele
Oldatok összetételének számítása
Oxidációs számok meghatározása
Kémiai reakciók írása
Sztöchiometriai számítások
Gázok moláris térfogatának alkalmazása számításokban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
Nemesgázok, s-mező elemei és vegyületei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Rendszerezési készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
p- és d-mező elemei és vegyületei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2049-06

Laboratóriumi
alapfeladatok I.

azonosítója

sza
sza
sza

178/2.1/2049-06
178/2.2/2049-06
178/2.3/2049-06

0
0
0

60
30
90

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0 180
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Szükség esetén osztályozza a mintákat szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom stb. szerint
Méri a minták fizikai jellemzőit
Elvégzi a minták mikroszkopikus vizsgálatát
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka- és tűzvédelem a laboratóriumban
A laboratóriumban használt eszközök és kezelésük
A laboratóriumban használt vegyszerek tárolása, kezelése
A munkanapló vezetésének követelményei
Tömegmérés gyorsmérlegen és analitikai mérlegen
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Fizikai jellemzők mérése (sűrűség, olvadáspont, forráspont, törésmutató)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
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Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oldás folyamata, kivitelezése
Adott összetételű oldatok készítése tiszta, szilárd anyagból, kristályvizet tartalmazó sóból,
oldatokból hígítással, keveréssel, töményítéssel
Az oldatkészítéssel kapcsolatos számítások táblázatok használata (oldhatóság,
koncentráció-sűrűség táblázatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gravimetria
C típus Térfogatos analízis
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy gravimetriás mérés kivitelezése
Mérőoldat készítése, pontos koncentráció meghatározása
Sav-bázis titrálás kivitelezése
pH-mérés elektrokémiai módszerrel
Fotometriás mérés látható tartományban
Vékonyréteg kromatográfia kivitelezése
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3. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2049-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a laboratóriumi műveletekbe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Elvégzi a szükséges érzékszervi vizsgálatokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Szilárd-, folyadék- és gázfázisban végrehajtott folyamatok
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
C típus Gyártmányfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves preparátum előállítása
Sztöchiometriai számítások elvégzése, kitermelési százalék számítása, a munka
dokumentálása
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4. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2049-06

Fizikai kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/4.1/2049-06
178/4.2/2049-06
178/4.3/2049-06
178/4.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egykomponensű rendszerek:
A gázállapot: általános jellemzői, tökéletes és reális gázok, az egyszerű gáztörvények,
tökéletes gázok állapotegyenlete, gázok sebessége, energiája, sebesség- és energiaeloszlás, diffúzió
A folyadékállapot: általános jellemzés, viszkozitás és felületi feszültség fogalma
Párolgás, forrás, kondenzáció
Tenzió fogalma, befolyásoló tényezői
A szilárd állapot: általános jellemzés, rácstípusok
Olvadás, fagyás, szublimáció
A látens hő fogalma
Heterogén rendszerek: jellemzése, egy- és kétkomponensű rendszer fázisdiagramja
A parciális nyomás fogalma, átlagos moláris tömeg
Homogén többkomponensű rendszerek: a gázelegyek, a Dalton-törvény
Oldatok, elegyek
Összetétel megadásának módjai
Folyadékelegyek párolgása, parciális tenzió, tenzió- és forráspontgörbék, Konovalovtörvények
Folyadékelegyek desztillációja, rektifikálás, kíméletes desztillációk
Híg oldatok törvényei
A megoszlási egyensúly
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
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C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáztörvények és a gázok állapotegyenletének alkalmazása ideális gázokra
Gázok sebessége
Hőtani számítások a halmazállapot-változásokra
Rácstípusok tulajdonságainak értelmezése
Fázisdiagram értelmezése
Dalton-törvény alkalmazása, parciális és össznyomás számítása
Gázelegyek összetétele, átlagos moláris tömeg
Tenzió- és forráspontgörbék szerkesztése, értelmezése
Konovalov-törvények alkalmazása
Koncentráció-számítási és oldhatósági feladatok
Híg oldatok törvényeinek alkalmazása
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Extrakciós számítások

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
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Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dinamikus egyensúlyi rendszerek és az egyensúly befolyásolása
Elektrolitegyensúlyok
pH fogalma
Erős és gyenge elektrolitok pH-ja
Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás fogalma
Elektrokémiai alapfogalmak, elektrolitok vezetése, elektródfolyamatok
Első-, másodfajú és különleges elektródok
Elektródpotenciál, elektromotoros erő
Elektrolízis és mennyiségi törvényei
Galvánelemek és akkumulátorok
Polarizációs jelenségek
Reakciókinetikai alapfogalmak
Reakciók rendűsége, reakciósebesség
Összetett reakciók
Katalízis
Termokémia, korróziós jelenségek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Erős savak és bázisok pH-ja
Egyértékű gyenge savak, bázisok és pufferoldatok pH-ja
Elktródfolyamatok írása, elektródpotenciál és elektromotoros erő számítása, Faradaytörvények alkalmazása
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Reakciósebességi számítások elsőrendű folyamatokra
Termokémiai egyenletek írása, Hess-tételének alkalmazása
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5. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2049-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok
megnevezései, jellemző kifejezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései,
jellemző kifejezések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrogének
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Arányérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telített szénhidrogének:
– az alkánok homológ sora, tulajdonságaik, csoportosításuk
– kémiai reakciói
– az alkánok előfordulása, előállítása
– cikloalkánok szerkezete, tulajdonságaik
– a cikloalkánok reakciói
Telítetlen szénhidrogének:
– az alkének szerkezete, homológ sora, csoportosítása
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik (addíció, polimerizáció, szubsztitúciós
reakciók)
– az alkadiének fogalma, csoportosítása, reakciói
– az alkinek: az acetilén tulajdonságai, addíciója
Aromás szénhidrogének:
– az aromás szerkezet
– a benzol tulajdonságai, reakciói, a szubsztitúciós szabályok
– a benzol homológ sora, a toluol tulajdonságai, felhasználása
– a xilolok, az etil-benzol, a naftalin előállítása, felhasználása
– kondenzált többgyűrűs aromások: naftalin, antracén, fenantrén
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Halogénszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
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Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Vészhelyzetek jelzésére szolgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A halogénszármazékok általános jellemzése, típusaik, csoportosításuk, fizikai és kémiai
tulajdonságaik
– a halogénezett szénhidrogének kémiai átalakulásai (Grignard-vegyületek képzése,
szubsztitúciós reakciók, eliminációs reakciók)
– fontosabb halogénszármazékok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Nitrogéntartalmú vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
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A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nitrovegyületek fogalma, csoportosításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik,
felhasználásuk, előállításuk, fontosabb képviselőik, néhány iparilag jelentős speciális
átalakulásuk (redukció savas és lúgos közegben)
Az aminok általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidroxiszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános jellemzésük, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk:
Az alkoholok:
– az alkoholmolekulák szerkezete, polaritása, disszociációja
– fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik, speciális átalakulásaik
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– előállításuk szénhidrogének oxidációjával, alkil-halogenidek hidrolízisével,
oxovegyületek redukciójával
– fontosabb képviselőik
A fenolok:
– a molekulák polaritása, disszociációja
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, acilezhetőség, szubsztitúciós reakciók
– a fenolok előfordulása, előállításuk
– fontosabb képviselőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Éterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éterek szerkezete, tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik, gyakorlati
alkalmazásuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Oxovegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oxovegyületek általános jellemzése, fogalma, csoportosítása
– szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik
– előállításuk
Fontosabb oxovegyületek:
– a formaldehid és az acetaldehid
– benzaldehid
– aceton, etil-metil-keton
Kinonok:
– a kinonok kémiai tulajdonságai, fontosabb képviselői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.7/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
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Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavak általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.8/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Makromolekulák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
74

Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Makromolekulák csoportosítása
Természetes makromolekulák: fehérjék, szénhidrátok, kaucsuk
Mesterséges makromolekulák, műanyagok fogalma
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7. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkabiztonság jogi alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információátadás, tájékoztatás
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Fertőtleníti a munka során használt eszközöket, berendezéseket
Feladatát a technológiákból adódó higiéniai szabályok (előírások) szerint végzi
Elvégzi a beérkezett anyagok tételazonosítását
Gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprítás, fajtázás, homogenizálás
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Laboratóriumokat kiszolgáló hálózatok
B típus Vákuumban és nyomás alatt végzett műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás fogalma, célja, eszközei
Kolloidok fogalma, kolloid oldat
A keverés célja, a keverés hatékonyságát befolyásoló tényezők, a keverő kiválasztásának
szempontjai, keverő típusok, nyitott és zárt keverőberendezések
A rázás alkalmazása, rázóberendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőátadási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőátadási műveletek
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
B típus Mértékrendszerek konverziója
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőátadási műveletek:
Alapfogalmak: hőmennyiség, fajhő fogalma és mértékegysége, hőmennyiség függése az
anyagi jellemzőktől, hőmérséklet-különbségtől
– hőátadás módjai: hővezetés, hősugárzás, hőáramlás, hőátbocsátás
– hőhordozók és tulajdonságaik
Melegítés:
– közvetlen és közvetett melegítés fogalma, előnyei, hátrányai
– a közvetlen melegítés eszközei és használatuk
– a közvetett melegítés eszközei és használatuk
Az izzítás alkalmazása, az izzítókemencék
Hűtés:
– közvetlen, közvetett hűtés fogalma, előnyei, hátrányai
– hűtőközegek jellemzői
– hűtés: levegővel, vízzel, jéggel, hűtőkeverékekkel, szárazjéggel és cseppfolyós széndioxiddal
– hűtőberendezések
– hűtők fajtái
– hűtőgépek fajtái és használatuk
Termosztálás:
– a termosztálás elve
– a termosztálás feladata
– egyszerű termosztátok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Elválasztási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Hatékonyság, hatásfok, kapacitás számításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi műveleteket értelmező rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lecsapás fogalma, célja
A csapadékleválasztás körülményeinek megválasztása, a lecsapás kivitelezése, ellenőrzése
A kisózás fogalma, célja, kivitelezése
Ülepítés, szűrés, centrifugálás fogalma, elméleti alapjai, befolyásoló tényezői,
készülékeinek szerkezete, működése, kiválasztása
A dekantálás fogalma, megvalósítása
Derítés elve, befolyásoló paraméterei, derítőszerek, kivitelezés szabályai
Homogén rendszerek elválasztó művelete
A bepárlás fogalma, célja, befolyásoló paraméterei, megvalósítása a laboratóriumban
Bepárló készülékek
A kristályosítás fogalma, befolyásoló tényezői, eszközei
Az átkristályosítás célja, műveleti lépései, kivitelezése
A szárítás fogalma, a száradás sebességét befolyásoló tényezők, szárítóanyagok,
szárítóberendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Desztillálás, szublimálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Időparaméterek, üzemi, félüzemi paraméterek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
4. szint Folyamatábrák kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A desztillálás célja, módszerei, fajtái
Az egyszerű desztillálás célja, megvalósítása
A desztilláló készülék típusai
A desztillálás szabályai
A frakcionált desztillálás célja, megvalósítása, desztilláló feltétek típusai
Vákuumdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája
Vákuumdesztilláló készülékek
Vákuumelőállítási módok a laboratóriumban
A vákuumdesztillálás szabályai
Vízgőzdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája, készüléke, a kivitelezés szabályai
Az azeotróp desztillálás fogalma, célja, kivitelezése
A szublimálás fogalma, célja, kivitelezése

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Extrahálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
C típus Anyag- és energiamérlegek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az extrakció fogalma, elve, célja, csoportosítása
Az oldószerrel szemben támasztott követelmények
Szilárd-folyadék extrakció célja, fajtái, készülékei, kivitelezése
Folyadék-folyadék extrakció, fajtái, az oldószer megválasztása, készülékei

83

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2050-06

Laboratóriumi
gyakorlatok

azonosítója

sza
sza
sza

178/4.1/2050-06
178/4.2/2050-06
178/4.3/2050-06

0
0
0

20
60
70

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0 150
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Ionok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
A veszélyes hulladék anyagokat előírás szerint tárolja
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hőérzékelés
4. szint Méregjelzések értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
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Szaglás
Kézügyesség
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Tapasztalatok dokumentálása, reakcióegyenletek felírása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fontosabb kationok jellemző és érzékeny reakciói, a legfontosabb anionok kimutatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rögzíti a mintaátvétel időpontját, paramétereit
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Beállítja a reakciók paramétereit
Ellenőrzi a mérési eredményeket
Javaslatokat tesz a laboratóriumi munkavégzés esetlegesen szükséges változtatásaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
B típus Műszeres analitikai műszerek
B típus Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése, az eredmények minősítése
C típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Tömegmérés eszközeinek használata
4. szint Térfogatos analízis eszközeinek használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
4. szint Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 70%
Mérési eredmények kiszámítása 5%
Dokumentálás kézzel 5%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőoldatok készítése, pontos koncentrációjuk meghatározása, az indikátorok
alkalmazása, különböző típusú titrálások elvégzése (közvetlen, közvetett, fordított,
visszatitrálás)
Redoxi titrálások: permanganometria, jodo,- és jodimetria
Komplexometria
Csapadékos titrálások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a laboratóriumi munkahely elektromos ellátottságát
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Folyamatosan figyeli és szükség esetén jelzi az esetlegesen fellépő rendellenességeket
Kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Továbbítja a mérési adatokat
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
C típus Technológiai paraméterek mérése (nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás) és eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi tűzoltó készülékek használata
4. szint Villamos áram, magasfeszültség jelöléseinek értelmezése
4. szint Műszeres analitikában használatos műszerek és eszközök használata
4. szint Elsősegélynyújtás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Értékelési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyipari műveletek elvégzése, adatok rögzítése 70%
Eredmények kiszámítása 10%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt kémiai laboratórium
Képzési idő:
70 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konduktometriás mérés
Potenciometrikus mérés
Fotometriás mérés látható és UV-tartományban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Az áramütés elleni védekezés
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Tűzoltási módszerek
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
4. szint Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései,
munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, foglalkozás-egészségügy - foglalkozási
ártalmak és megbetegedések
Kollektív és egyéni egészségvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelmi fogalmak
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltás anyagai, eszközei
Vegyi anyagok biztonságtechnikája R és S mondatok
Foglalkozás-egészségügy
Elsősegélynyújtás
Foglalkozási ártalmak
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178/6.0/2050-06
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azonosítója

sza

178/6.1/2050-06

9

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági és szervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Továbbítja a mérési adatokat
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adózás alapjai
D típus Humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
C típus Szabványügy
C típus Szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társasági formák, vállalkozások adózása, járulékfizetési kötelezettségei: az adózás
fogalmai, az adózás rendje, az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA, járulékok)
Vállalkozások szervezése:
– anyagi eszközök biztosítása
– humánerőforrás biztosítása
– vállalkozások szervezeti felépítése
– gyártási feltételeket biztosító folyamatok
– irányítási folyamatok
A témához kapcsolódó törvények fogalma, jelentősége
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi,
tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelmi jogszabályok alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Környezettudatos szemlélet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyianyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők: savak, lúgok, mérgező anionok, nehézfémek, növényvédő szerek,
oldószerek, olajok, olajos anyagok, biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI),
fertőző anyagok
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Sugárszennyezés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása
Környezetvédelemre vonatkozó előírások, jogszabályok
Környezetvédelmi hatóságok
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178/1.0/2061-06

Szerves kémia II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/1.1/2061-06
178/1.2/2061-06
178/1.3/2061-06
178/1.4/2061-06
178/1.5/2061-06
178/1.6/2061-06

10
6
10
10
10
8

0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Szulfonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szulfonsavak általános jellemzése
– típusai
– csoportosításuk
– fizikai kémiai tulajdonságaik
– a szulfonálás, a szulfonsavak előállítása, gyakorlati alkalmazásuk (mosószerek,
felületaktív anyagok)
– fontosabb képviselőik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Tiolok, tioéterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tiolok, tioéterek
– a tiolok szerkezete, tulajdonságaik
– a tioéterek szerkezete, tulajdonságai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrátok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szénhidrátok általános jellemzése, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk
Mono- és diszacharidok:
– a cukorszerű szénhidrátok szerkezete, csoportosításuk
– a mono- és diszacharidok fizikai és kémiai tulajdonságai
– fontosabb mono- és diszacharidok gyakorlati jelentősége
Poliszacharidok:
– a keményítő szerkezete, tulajdonsága, jelentősége
– a cellulóz szerkezete, tulajdonsága, jelentősége
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavszármazékok és helyettesített karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavszármazékok:
– savhalogenidek
– savanhidridek
– észterek
– savamidok
– nitrilek
Szénláncban helyettesített karbonsavak:
– halogénezett savak
– hidroxikarbonsavak
– oxokarbonsavak
– aminosavak
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Diazóniumvegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, előállításuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Heterociklusos vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
98

4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fogalmuk, szerkezetük, csoportosításuk
Egy heteroatomot tartalmazó öt- és hattagú gyűrűs vegyületek
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14. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2061-06

Szerves
alapfolyamatok

azonosítója

szk
szk

178/2.1/2061-06
178/2.2/2061-06

36
28

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerves alapfolyamatok 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
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36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Halogénezés, nitrálás, szulfonálás, redukálás, oxidálás, acilezés, hidrolízis, alkáli
ömlesztés, észterezés alapfolyamatok fogalma
Az átalakításra kerülő anyagok, az átalakítást végző anyagok, a lejátszódó kémiai
reakciók, a folyamatot befolyásoló tényezők
A keletkezett anyagok kinyerése és tisztítása
A termék tulajdonsága, felhasználása
Az alapfolyamatok laboratóriumi kivitelezése
A kapcsolódó biztonságtechnikai, munka-, és környezetvédelmi előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerves alapfolyamatok 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkilezés, diazotálás, kapcsolás, kondenzálás, Friedel-Crafts-reakció, polimerizáció,
polikondenzáció alapfolyamatok fogalma
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Az átalakításra kerülő anyagok, az átalakítást végző anyagok, a lejátszódó kémiai
reakciók, a folyamatot befolyásoló tényezők
A keletkezett anyagok kinyerése és tisztítása
A termék tulajdonsága, felhasználása
Az alapfolyamatok laboratóriumi kivitelezése
A kapcsolódó biztonságtechnikai, munka-, és környezetvédelmi előírások
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15. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2061-06

Műszeres analitika

azonosítója

szk

178/3.1/2061-06

56

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Működteti a speciális berendezéseket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Műszerek megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Műszeres laboratórium
Képzési idő:
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56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Optikai mérések
A refraktometria: alapelve, a törésmutatót befolyásoló tényezők,
a refraktométerek felépítése és használatuk
A fotometria: a fotometria alaptörvénye, az abszorbancia és traszmittancia értelmezése, a
fotométerek felépítése
Infravörös spektroszkópia: vegyértékrezgések és deformációs rezgések, az infravörös
spektrum értékelésének szempontjai
UV-VIS spektrofotometria: az elnyelési spektrum, mérések kiértékelési módszerei
Spektrofotometriás mérések
Lángfotometria: anyagok gerjesztése lángban, a műszer felépítése, a módszer
érzékenysége
Atomabszorpció: atomizálás folyamata, az elnyelési színkép, az atomabszorpciós készülék
felépítése, a vájtkatódlámpa szerepe
Elektrokémiai mérések
Potenciometria
- mérő- és referenciaelektródok, elektromotoros erő mérése
- potenciometrikus titrálás elve, fajtái, titrálási görbék, a végpont meghatározása
- pH-mérés
Konduktometria:
- elve, fajtái
- a vezetési titrálási görbék
Polarográfia:
- elmélete, a polarográfiás görbék lefutása, jellemzői, fémion-meghatározás kalibrációs
görbével, illetve addíciós módszerrel
Kromatográfia
A kromatográfiás módszerek: adszorpciós kromatográfia (elúciós, frontális, kiszorításos),
oszlop-, és réteg-kromatográfia, megoszlási kromatográfia, ioncserés kromatográfia
A gázkromatográfia: a gázkromatográfia elmélete, a gázkromatográf felépítése, a
kromatográfiás jellemzők, a gázkromatogram kiértékelése
Nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia (HPLC)
HPLC felépítése, mérési paraméterek megválasztása, értékelés
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16. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

178/4.0/2061-06

Vegyipari műveletek

szk
szk

178/4.1/2061-06
178/4.2/2061-06

48
48

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari műveletek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Működteti a speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
B típus Vegyipari folyamatirányító-programok kezelése
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Folyamatábra és készülékrajz elemzése 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Aprító, keverő és anyagelőkészítő műveletek és készülékeik
Hidromechanikai műveletek és berendezéseik:
- ülepítés
- szakaszos és folyamatos szűrés
- szakaszos és folyamatos centrifugálás
- centrifugák biztonságos üzemeltetése
Hőátadási folyamat berendezései:
- közvetlen hőcserélők és működésük
- közvetett hőcserélők, rekuperátorok
- csőköteges berendezések
- hűtőberendezések
- szárítóberendezések
A lepárlás művelete és készülékei:
- lepárlás szakaszos desztilláló készüléken
- lepárlás szakaszos rektifikáló oszlopban
- lepárlás folyamatos rektifikáló oszlopban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari műveletek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Működteti a speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
B típus Vegyipari folyamatirányító-programok kezelése
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Folyamatábra és készülékrajz elemzése 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ab- és adszorpció művelete és berendezései:
- adszorpciós készülékek és ioncserélők
- gáz-folyadék abszorber
Extrakció művelete és berendezései:
- szilárd-folyadék és folyadék-folyadék extrakció
- szilárd-folyadék extrakció
- folyadék-folyadék extrakció vizsgálata munkadiagram segítségével
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17. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2061-06

Műszaki ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

178/5.1/2061-06
178/5.2/2061-06
178/5.3/2061-06

36
36
36

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti anyagok, gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Működteti a speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Műszaki rajz értelmezése 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
108

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajz szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezeti anyagok tulajdonságai, alkalmazási körük - különös tekintettel a vegyipari
alkalmazásra
Szerkezeti anyagok korrózió-védelme
Gépelemek főbb típusai, alkalmazási körük, azonosításuk ábráik alapján:
- kötőgépelemek
- tengelyek, tengelykapcsolók és csapágyak
- súrlódó és kényszerkapcsolatú forgásátszármaztatás
- forgattyús hajtóművek
Vegyipari gépelemek főbb típusai, alkalmazásuk és azonosításuk ábráik alapján:
- csövek és csőszerelvények
- tartályok és szerelvényeik
- vegyipari tengelyek (keverők) és tömítéseik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Működteti a speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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Tesztfeladat megoldása 15%
Műszaki rajz értelmezése 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajz szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyadékszállító berendezések főbb típusai, felhasználási területük:
- folyadékszállító berendezések típusai, azonosításuk ábráik alapján
- az egyes típusok jellemző alkalmazási területei
Gázszállító berendezések főbb típusai, felhasználási területük:
- gázszállító berendezések típusai, azonosításuk ábráik alapján
- a típusok jellemző alkalmazási területei
Szilárd anyagok szállítása:
- távolsági anyagszállítás
- folyamatos anyagszállítás üzemen (technológián) belül
- szállítószalag
- pneumatikus szállítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.3/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Működteti a speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari gépek, berendezések karbantartása
B típus Vegyipari folyamatirányító-programok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Axonometrikus és vetületi rajz készítése tárgyról 10%
Metszeti rajz értelmezése 20%
Összeállítási rajz készítése leírásból 30%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki ábrázolás alapjai:
- vonalak, alapszerkesztések, vetületi ábrák, rajzképi jelölések
- műszaki ábrák méretmegadása, a méretezés szabályai
Műszaki ábrák olvasása és értelmezése:
- metszeti ábrázolás elve, szabályai, olvasásuk
- egyszerűsítő ábrázolások értelmezése, olvasása (menetjelölés, fogaskerék fogazásának
jelölése, tengelyen kialakított sík felületek és vékony lemezek)
Csövek, csőszerelvények ábrázolása, színjelölésük
Vegyipari készülékek összeállítási rajzának és folyamatábrán való jelképi jelöléseiknek
olvasása, értelmezése, a készülékjellemzők megállapítása ábrájuk alapján
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18. TANANYAGEGYSÉG

178/6.0/2061-06

Fizikai kémia II.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egy- és többkomponensű rendszerek, halmazállapotok és halmazállapotváltozások
Homogén és heterogén rendszerek jellemzői
Elegyek szétválasztása
Dinamikus egyensúlyi rendszerek
Elektrolit-egyensúlyok
Elektrokémia
Reakciókinetika
Termokémia
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.2/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatok, diagramok készítése, elemzése
Számítási feladatok a fizikai kémia témaköreiben
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19. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

178/7.0/2061-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Preparatív feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Működteti a speciális berendezéseket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 80%
Számítási eredmények értékelése 10%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyvvezetés 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szerves preparatív laboratórium
Képzési idő:
120 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A preparátum készítéséhez szükséges anyagok kiválasztása, mennyiségének kiszámítása, a
preparátumok elkészítéséhez szükséges eszközök, berendezések kiválasztása,
összeszerelése
A preparátum elkészítése a recept pontos betartásával, a laboratóriumi műveletek
alkalmazásával
A termék kinyerése, a termék tisztaságának meghatározása
A gyakorlati munka dokumentálása
Szerves funkciós csoportok vizsgálata
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20. TANANYAGEGYSÉG

178/8.0/2061-06

Műszeres analitika

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Működteti a speciális berendezéseket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 80%
Számítási eredmények értékelése 10%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyvvezetés 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
168 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektrokémiai mérések:
- kémiai paraméterek (pH, koncentráció, disszociációfok stb.) meghatározása
konduktometrás és potenciometriás módszerrel
- fémion meghatározása kalibrációs görbével, illetve addíciós módszerrel polarográfiás
módszerrel
Kromatográfiás mérések:
- oszlop-kromatográfia, VRK kivitelezése, a kromatogram értékelése
- mérés gázkromatográfon és folyadék-kromatográfon
- minta előkészítése, beadagolása
- műszer kezelése
- mérési eredmény értékelése
Optikai mérések:
- spektrofotometriás méréseknél minta előkészítése, oldatsorozat készítése, spektrum
felvétele, értékelése, kalibrációs görbe felvétele, a műszer kezelése
- IR fotometriás mérések és azok kiértékelése
Lángfotometriás, atomabszorpciós mérések
Mérőeszköz, készülék-hitelesítési feladat
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21. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

178/9.0/2061-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Félüzemi gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Működteti a speciális berendezéseket
Elvégzi az előkészítő műveleteket
Laboratóriumi, félüzemi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés,
centrifugálás, szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Mérőműszerek kezelése
B típus Vegyipari folyamatirányító-programok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Félüzemi vegyipari készülékek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 15%
Dokumentáció készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Vegyipari műveleti laboratórium
Félüzemi gyakorlóhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szállítási feladatok:
- folyadékok és gázok szállítása csővezetékben
- csőszerelvények és szivattyúk kezelése, üzemeltetése
- keverős készülékek működtetése
Szűrés:
- szakaszos és folyamatos szűrés készülékei és kezelésük
- szakaszos szűrési folyamat vizsgálata
- szűrési folyamat vizsgálata vákuum dobszűrő készüléken
Ülepítés és centrifugálás:
- ülepedési sebesség vizsgálata centrifuga használata
Hőátadási folyamat vizsgálata duplikátorban keveréssel és keverés nélkül:
- hőmérséklet-stabilizálás duplikátorban, fűtés, hűtés
- hőátadási folyamat vizsgálata csőköteges hőcserélőben
- ipari bepárlókészülék működtetése
A lepárlás művelete és vizsgálata:
- lepárlás szakaszos desztilláló készüléken, az összetétel mérése
- lepárlás szakaszos rektifikáló oszlopban
- lepárlás folyamatos rektifikáló oszlopban
Ab- és adszorpció művelete és vizsgálata:
- adszorpciós készülékek és ioncserélők kezelése, mérése
- gáz-folyadék abszorber hatásfokának vizsgálata
Extrakció:
- szilárd-folyadék és folyadék-folyadék extrakció művelete és készülékeinek kezelése
- szilárd-folyadék extrakció vizsgálata
- folyadék-folyadék extrakció vizsgálata munkadiagram segítségével
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22. TANANYAGEGYSÉG

178/10.0/2061-06 Mérések értékelése

azonosítója

szk

178/10.1/2061-06

18

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérési adatok feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Összeszereli a munkafolyamataihoz szükséges általános és speciális eszközöket
Működteti a speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
B típus Vegyipari folyamatirányító-programok kezelése
C típus Mérési hiba
C típus Hibaszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Mérési adatok statisztikai feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési adatok rendezése, táblázatba foglalása
Mérési adatok nagyságrendi konvertálása
Táblázatkezelő programok alkalmazása
Szerkesztett és számítógépes diagramok készítése mérési adatsorból
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek
A mérési eredmények statisztikai értékelése: középérték és szórás fogalma, számítása,
kiugró eredmények kezelése
Hitelesítő görbe (egyenes) mérési adatokhoz való illesztése hagyományos módon és
számítógéppel
Korreláció fogalma, meghatározása szoftver alkalmazásával
Eredmény számítása az illesztő görbe egyenletének felhasználásával
A mérési eredmények megbízhatósága
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23. TANANYAGEGYSÉG

178/11.0/2061-06

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk

178/11.1/2061-06

64

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/11.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vegyianyagokat használ, elemez
Vegyianyagokat állít elő
Működteti a speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyipari gépek, berendezések működtetése
B típus Vegyipari folyamatirányító-programok kezelése
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban és vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek,
berendezések, anyagok megnevezései, speciális kifejezések
Kémiai receptúrák, vegyipari eljárások, idegen nyelvű szabványok, műszerek kezelési
utasításának fordítása
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24. TANANYAGEGYSÉG

178/12.0/2061-06 Informatika

azonosítója

szk
szk

178/12.1/2061-06
178/12.2/2061-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/12.1/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép és környezete, perifériák
A számítógépes szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek csoportosítása
Fájlkezelés
Víruskezelő és tömörítő programok
Grafikus környezetet támogató szoftverek és segédprogramok
Szövegszerkesztés: a dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, egyenletszerkesztő használata, nyomtatás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/12.2/2061-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés: Alapfogalmak, matematikai műveletek a táblázatban, a táblázat
formázása, cellák másolása, áthelyezése, törlése
Függvények használata
Grafikon készítése
Jegyzőkönyvkészítés
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Az 54 524 01 0010 54 02 azonosító számú, Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2049-06

Vegyészeti
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/1.1/2049-06
178/1.2/2049-06
178/1.3/2049-06
178/1.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atomok szerkezete
A periódusos rendszer
Az atomok jellemzői
Az ionok
A kémiai kötések
Az anyagi halmazok
Az anyagi rendszerek
A kémiai átalakulások
A kémiai reakciók típusai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 40%
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Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 40%
Számítási eredmények értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai jelrendszer használata
Kémiai mennyiségek
Vegyületek százalékos összetétele
Oldatok összetételének számítása
Oxidációs számok meghatározása
Kémiai reakciók írása
Sztöchiometriai számítások
Gázok moláris térfogatának alkalmazása számításokban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
Nemesgázok, s-mező elemei és vegyületei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Rendszerezési készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
p- és d-mező elemei és vegyületei

130

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2049-06

Laboratóriumi
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azonosítója

sza
sza
sza

178/2.1/2049-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Szükség esetén osztályozza a mintákat szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom stb. szerint
Méri a minták fizikai jellemzőit
Elvégzi a minták mikroszkopikus vizsgálatát
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka- és tűzvédelem a laboratóriumban
A laboratóriumban használt eszközök és kezelésük
A laboratóriumban használt vegyszerek tárolása, kezelése
A munkanapló vezetésének követelményei
Tömegmérés gyorsmérlegen és analitikai mérlegen
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Fizikai jellemzők mérése (sűrűség, olvadáspont, forráspont, törésmutató)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
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Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oldás folyamata, kivitelezése
Adott összetételű oldatok készítése tiszta, szilárd anyagból, kristályvizet tartalmazó sóból,
oldatokból hígítással, keveréssel, töményítéssel
Az oldatkészítéssel kapcsolatos számítások táblázatok használata (oldhatóság,
koncentráció-sűrűség táblázatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gravimetria
C típus Térfogatos analízis
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy gravimetriás mérés kivitelezése
Mérőoldat készítése, pontos koncentráció meghatározása
Sav-bázis titrálás kivitelezése
pH-mérés elektrokémiai módszerrel
Fotometriás mérés látható tartományban
Vékonyréteg kromatográfia kivitelezése
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27. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2049-06

Laboratóriumi
alapfeladatok II.

azonosítója

sza

178/3.1/2049-06

0

30

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a laboratóriumi műveletekbe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Elvégzi a szükséges érzékszervi vizsgálatokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Szilárd-, folyadék- és gázfázisban végrehajtott folyamatok
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
C típus Gyártmányfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves preparátum előállítása
Sztöchiometriai számítások elvégzése, kitermelési százalék számítása, a munka
dokumentálása
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28. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2049-06

Fizikai kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/4.1/2049-06
178/4.2/2049-06
178/4.3/2049-06
178/4.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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36
36
36
36

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
144
0
0

Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egykomponensű rendszerek:
A gázállapot: általános jellemzői, tökéletes és reális gázok, az egyszerű gáztörvények,
tökéletes gázok állapotegyenlete, gázok sebessége, energiája, sebesség- és energiaeloszlás, diffúzió
A folyadékállapot: általános jellemzés, viszkozitás és felületi feszültség fogalma
Párolgás, forrás, kondenzáció
Tenzió fogalma, befolyásoló tényezői
A szilárd állapot: általános jellemzés, rácstípusok
Olvadás, fagyás, szublimáció
A látens hő fogalma
Heterogén rendszerek: jellemzése, egy- és kétkomponensű rendszer fázisdiagramja
A parciális nyomás fogalma, átlagos moláris tömeg
Homogén többkomponensű rendszerek: a gázelegyek, a Dalton-törvény
Oldatok, elegyek
Összetétel megadásának módjai
Folyadékelegyek párolgása, parciális tenzió, tenzió- és forráspontgörbék, Konovalovtörvények
Folyadékelegyek desztillációja, rektifikálás, kíméletes desztillációk
Híg oldatok törvényei
A megoszlási egyensúly
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
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C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáztörvények és a gázok állapotegyenletének alkalmazása ideális gázokra
Gázok sebessége
Hőtani számítások a halmazállapot-változásokra
Rácstípusok tulajdonságainak értelmezése
Fázisdiagram értelmezése
Dalton-törvény alkalmazása, parciális és össznyomás számítása
Gázelegyek összetétele, átlagos moláris tömeg
Tenzió- és forráspontgörbék szerkesztése, értelmezése
Konovalov-törvények alkalmazása
Koncentráció-számítási és oldhatósági feladatok
Híg oldatok törvényeinek alkalmazása
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Extrakciós számítások

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
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Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dinamikus egyensúlyi rendszerek és az egyensúly befolyásolása
Elektrolitegyensúlyok
pH fogalma
Erős és gyenge elektrolitok pH-ja
Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás fogalma
Elektrokémiai alapfogalmak, elektrolitok vezetése, elektródfolyamatok
Első-, másodfajú és különleges elektródok
Elektródpotenciál, elektromotoros erő
Elektrolízis és mennyiségi törvényei
Galvánelemek és akkumulátorok
Polarizációs jelenségek
Reakciókinetikai alapfogalmak
Reakciók rendűsége, reakciósebesség
Összetett reakciók
Katalízis
Termokémia, korróziós jelenségek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Erős savak és bázisok pH-ja
Egyértékű gyenge savak, bázisok és pufferoldatok pH-ja
Elktródfolyamatok írása, elektródpotenciál és elektromotoros erő számítása, Faradaytörvények alkalmazása
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Reakciósebességi számítások elsőrendű folyamatokra
Termokémiai egyenletek írása, Hess-tételének alkalmazása
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29. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2049-06

Szakmai idegen
nyelv I.

azonosítója

sza
sza

178/5.1/2049-06
178/5.2/2049-06

36
36

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok
megnevezései, jellemző kifejezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései,
jellemző kifejezések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrogének
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Arányérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telített szénhidrogének:
– az alkánok homológ sora, tulajdonságaik, csoportosításuk
– kémiai reakciói
– az alkánok előfordulása, előállítása
– cikloalkánok szerkezete, tulajdonságaik
– a cikloalkánok reakciói
Telítetlen szénhidrogének:
– az alkének szerkezete, homológ sora, csoportosítása
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik (addíció, polimerizáció, szubsztitúciós
reakciók)
– az alkadiének fogalma, csoportosítása, reakciói
– az alkinek: az acetilén tulajdonságai, addíciója
Aromás szénhidrogének:
– az aromás szerkezet
– a benzol tulajdonságai, reakciói, a szubsztitúciós szabályok
– a benzol homológ sora, a toluol tulajdonságai, felhasználása
– a xilolok, az etil-benzol, a naftalin előállítása, felhasználása
– kondenzált többgyűrűs aromások: naftalin, antracén, fenantrén
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Halogénszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
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Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Vészhelyzetek jelzésére szolgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A halogénszármazékok általános jellemzése, típusaik, csoportosításuk, fizikai és kémiai
tulajdonságaik
– a halogénezett szénhidrogének kémiai átalakulásai (Grignard-vegyületek képzése,
szubsztitúciós reakciók, eliminációs reakciók)
– fontosabb halogénszármazékok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Nitrogéntartalmú vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
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A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nitrovegyületek fogalma, csoportosításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik,
felhasználásuk, előállításuk, fontosabb képviselőik, néhány iparilag jelentős speciális
átalakulásuk (redukció savas és lúgos közegben)
Az aminok általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidroxiszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános jellemzésük, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk:
Az alkoholok:
– az alkoholmolekulák szerkezete, polaritása, disszociációja
– fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik, speciális átalakulásaik
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– előállításuk szénhidrogének oxidációjával, alkil-halogenidek hidrolízisével,
oxovegyületek redukciójával
– fontosabb képviselőik
A fenolok:
– a molekulák polaritása, disszociációja
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, acilezhetőség, szubsztitúciós reakciók
– a fenolok előfordulása, előállításuk
– fontosabb képviselőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Éterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éterek szerkezete, tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik, gyakorlati
alkalmazásuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Oxovegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oxovegyületek általános jellemzése, fogalma, csoportosítása
– szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik
– előállításuk
Fontosabb oxovegyületek:
– a formaldehid és az acetaldehid
– benzaldehid
– aceton, etil-metil-keton
Kinonok:
– a kinonok kémiai tulajdonságai, fontosabb képviselői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.7/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavak általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.8/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Makromolekulák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Makromolekulák csoportosítása
Természetes makromolekulák: fehérjék, szénhidrátok, kaucsuk
Mesterséges makromolekulák, műanyagok fogalma
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31. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkabiztonság jogi alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információátadás, tájékoztatás
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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32. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Fertőtleníti a munka során használt eszközöket, berendezéseket
Feladatát a technológiákból adódó higiéniai szabályok (előírások) szerint végzi
Elvégzi a beérkezett anyagok tételazonosítását
Gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprítás, fajtázás, homogenizálás
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Laboratóriumokat kiszolgáló hálózatok
B típus Vákuumban és nyomás alatt végzett műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás fogalma, célja, eszközei
A szitálás célja, eszközei, a szitaanalízis
Az oldatok fajtái, az oldás folyamata, befolyásoló tényezői, az oldhatóság fogalma és
befolyásoló tényezői, oldatok összetételének jellemzése
Kolloidok fogalma, kolloid oldat
A keverés célja, a keverés hatékonyságát befolyásoló tényezők, a keverő kiválasztásának
szempontjai, keverő típusok, nyitott és zárt keverőberendezések
A rázás alkalmazása, rázóberendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőátadási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőátadási műveletek
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
B típus Mértékrendszerek konverziója
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőátadási műveletek:
Alapfogalmak: hőmennyiség, fajhő fogalma és mértékegysége, hőmennyiség függése az
anyagi jellemzőktől, hőmérséklet-különbségtől
– hőátadás módjai: hővezetés, hősugárzás, hőáramlás, hőátbocsátás
– hőhordozók és tulajdonságaik
Melegítés:
– közvetlen és közvetett melegítés fogalma, előnyei, hátrányai
– a közvetlen melegítés eszközei és használatuk
– a közvetett melegítés eszközei és használatuk
Az izzítás alkalmazása, az izzítókemencék
Hűtés:
– közvetlen, közvetett hűtés fogalma, előnyei, hátrányai
– hűtőközegek jellemzői
– hűtés: levegővel, vízzel, jéggel, hűtőkeverékekkel, szárazjéggel és cseppfolyós széndioxiddal
– hűtőberendezések
– hűtők fajtái
– hűtőgépek fajtái és használatuk
Termosztálás:
– a termosztálás elve
– a termosztálás feladata
– egyszerű termosztátok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Elválasztási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Hatékonyság, hatásfok, kapacitás számításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi műveleteket értelmező rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lecsapás fogalma, célja
A csapadékleválasztás körülményeinek megválasztása, a lecsapás kivitelezése, ellenőrzése
A kisózás fogalma, célja, kivitelezése
Ülepítés, szűrés, centrifugálás fogalma, elméleti alapjai, befolyásoló tényezői,
készülékeinek szerkezete, működése, kiválasztása
A dekantálás fogalma, megvalósítása
Derítés elve, befolyásoló paraméterei, derítőszerek, kivitelezés szabályai
Homogén rendszerek elválasztó művelete
A bepárlás fogalma, célja, befolyásoló paraméterei, megvalósítása a laboratóriumban
Bepárló készülékek
A kristályosítás fogalma, befolyásoló tényezői, eszközei
Az átkristályosítás célja, műveleti lépései, kivitelezése
A szárítás fogalma, a száradás sebességét befolyásoló tényezők, szárítóanyagok,
szárítóberendezések
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Desztillálás, szublimálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Időparaméterek, üzemi, félüzemi paraméterek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
4. szint Folyamatábrák kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A desztillálás célja, módszerei, fajtái
Az egyszerű desztillálás célja, megvalósítása
A desztilláló készülék típusai
A desztillálás szabályai
A frakcionált desztillálás célja, megvalósítása, desztilláló feltétek típusai
Vákuumdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája
Vákuumdesztilláló készülékek
Vákuumelőállítási módok a laboratóriumban
A vákuumdesztillálás szabályai
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Vízgőzdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája, készüléke, a kivitelezés szabályai
Az azeotróp desztillálás fogalma, célja, kivitelezése
A szublimálás fogalma, célja, kivitelezése
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Extrahálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
C típus Anyag- és energiamérlegek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az extrakció fogalma, elve, célja, csoportosítása
Az oldószerrel szemben támasztott követelmények
Szilárd-folyadék extrakció célja, fajtái, készülékei, kivitelezése
Folyadék-folyadék extrakció, fajtái, az oldószer megválasztása, készülékei
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33. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Ionok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
A veszélyes hulladék anyagokat előírás szerint tárolja
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hőérzékelés
4. szint Méregjelzések értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
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Szaglás
Kézügyesség
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Tapasztalatok dokumentálása, reakcióegyenletek felírása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fontosabb kationok jellemző és érzékeny reakciói, a legfontosabb anionok kimutatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rögzíti a mintaátvétel időpontját, paramétereit
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Beállítja a reakciók paramétereit
Ellenőrzi a mérési eredményeket
Javaslatokat tesz a laboratóriumi munkavégzés esetlegesen szükséges változtatásaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
B típus Műszeres analitikai műszerek
B típus Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése, az eredmények minősítése
C típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Tömegmérés eszközeinek használata
4. szint Térfogatos analízis eszközeinek használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
4. szint Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 70%
Mérési eredmények kiszámítása 5%
Dokumentálás kézzel 5%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőoldatok készítése, pontos koncentrációjuk meghatározása, az indikátorok
alkalmazása, különböző típusú titrálások elvégzése (közvetlen, közvetett, fordított,
visszatitrálás)
Redoxi titrálások: permanganometria, jodo,- és jodimetria
Komplexometria
Csapadékos titrálások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a laboratóriumi munkahely elektromos ellátottságát
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Folyamatosan figyeli és szükség esetén jelzi az esetlegesen fellépő rendellenességeket
Kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Továbbítja a mérési adatokat
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
C típus Technológiai paraméterek mérése (nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás) és eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi tűzoltó készülékek használata
4. szint Villamos áram, magasfeszültség jelöléseinek értelmezése
4. szint Műszeres analitikában használatos műszerek és eszközök használata
4. szint Elsősegélynyújtás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Értékelési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyipari műveletek elvégzése, adatok rögzítése 70%
Eredmények kiszámítása 10%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt kémiai laboratórium
Képzési idő:
70 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konduktometriás mérés
Potenciometrikus mérés
Fotometriás mérés látható és UV-tartományban
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34. TANANYAGEGYSÉG
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178/5.0/2050-06

Általános vegyipari
munka-, baleset- és
tűzvédelmi feladatok

sza

178/5.1/2050-06

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Az áramütés elleni védekezés
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Tűzoltási módszerek
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
4. szint Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései,
munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, foglalkozás-egészségügy - foglalkozási
ártalmak és megbetegedések
Kollektív és egyéni egészségvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelmi fogalmak
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltás anyagai, eszközei
Vegyi anyagok biztonságtechnikája R és S mondatok
Foglalkozás-egészségügy
Elsősegélynyújtás
Foglalkozási ártalmak
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35. TANANYAGEGYSÉG

178/6.0/2050-06

Gazdasági és
szervezési ismeretek

azonosítója

sza

178/6.1/2050-06

9

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági és szervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Továbbítja a mérési adatokat
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adózás alapjai
D típus Humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
C típus Szabványügy
C típus Szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társasági formák, vállalkozások adózása, járulékfizetési kötelezettségei: az adózás
fogalmai, az adózás rendje, az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA, járulékok)
Vállalkozások szervezése:
– anyagi eszközök biztosítása
– humánerőforrás biztosítása
– vállalkozások szervezeti felépítése
– gyártási feltételeket biztosító folyamatok
– irányítási folyamatok
A témához kapcsolódó törvények fogalma, jelentősége
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36. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi,
tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelmi jogszabályok alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Környezettudatos szemlélet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyianyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők: savak, lúgok, mérgező anionok, nehézfémek, növényvédő szerek,
oldószerek, olajok, olajos anyagok, biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI),
fertőző anyagok
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Sugárszennyezés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása
Környezetvédelemre vonatkozó előírások, jogszabályok
Környezetvédelmi hatóságok
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37. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2062-06
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azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/1.1/2062-06
178/1.2/2062-06
178/1.3/2062-06
178/1.4/2062-06
178/1.5/2062-06
178/1.6/2062-06
178/1.7/2062-06
178/1.8/2062-06

9
18
21
21
20
8
8
0

0
0
0
0
0
0
0
23

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
128
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános farmakognózia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
B típus Drogokkal kapcsolatos jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Farmakognózia fogalma és tárgya
A gyógynövényismeret története
A drog, a gyógynövény és a hatóanyag fogalma, egymáshoz való viszonyuk
A drogok fajtái és csoportosításuk
A hatóanyagok csoportosítási szempontjai
Kemotaxonómia és növényrendszertan
A latin szakkifejezések és kiejtésük szabályai
A drogformák nevei, a drogok jellemzéséhez használt kifejezések
A drogok terápiás hatásainak értelemezései
A drogok nevezéktanának szabályai és alkalmazásuk
Termesztési alapfogalmak
Gyűjtési alapszabályok
Feldolgozási műveletek
A felhasználás alapterületei
Minősítés és értékesítés
Az anyagcsere-folyamatok, primer és szekunder termékek
Drogvizsgálat: származás, azonosság, tisztaság
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Primer anyagcseretermék főhatóanyagú drogok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Morfológiai leírást készít növényekről
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Drogminták azonosítása 20%
Növényi rajzok és hatóanyagképletek értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Rajzok készítése növényi részekről 10%
A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szénhidrátok
Mono-, hetero- és homopoliszacharidok
Szénhidrátokat és származékaikat tartalmazó drogok és a hozzájuk tartozó növények
vagy állatok
Növényi savak
Szervessav- és szervetlensav-drogok
Növényi eredetű zsiradékok és drogjaik
Állati eredetű zsiradékok és drogjaik
Viaszok mint drogok
Aminosavak, fehérjék és a hozzájuk tartozó növényi és állati drogok
Gyógyászati szempontból fontos enzimek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Terpenoid főhatóanyagú drogok és gyógynövények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Morfológiai leírást készít növényekről
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
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B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Anyagminták azonosítása 20%
Növényi rajzok és hatóanyagképletek értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Rajzok készítése növényi részekről 10%
A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A terpenoidok csoportosítása
A terpenoid vegyületek kémiai felépítése
Az illóolajok általános jellemzése
Monoterpén illóolaj-komponenseket és iridoidokat főhatóanyagként tartalmazó drogok és
gyógynövényeik
Az iridoidok csoportosítása: valódi iridoid, szekoiridoid és valepotriát hatóanyagok
Szeszkviterpének, szeszkviterpén főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
Diterpének, diterpén főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
Tetra- és politerpén főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
A balzsam és a gyanta fogalma
Balzsamos és gyantás gyógynövények és drogjaik
A növényi szteroidok csoportosítása
Szterol, kardenolid és bufadienolid főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
A glikozid és a glükozid fogalma
Szívre ható glikozidok
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Azotoid főhatóanyagú drogok és gyógynövények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Morfológiai leírást készít növényekről
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Drogminták azonosítása 20%
Növényi rajzok és hatóanyagképletek értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Rajzok készítése növényi részekről 10%
A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az azotoidok és az alkaloidok elkülönítése
Az azotoidok csoportosítása: I. alkaloidok és II. nem alkaloid típusú, N-tartalmú növényi
anyagok
Az alkaloidok fajtái: valódi, proto- és pszeudoalkaloidok
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I. Alkaloidok
1. Valódi alkaloid főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
2. Protoalkaloid főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
3. Terpenoidvázas pszeudoalkaloidokat tartalmazó drogok és gyógynövényeik
II. Azotoid, de nem alkaloid típusú, nitrogéntartalmú hatóanyagok és drogjaik,
gyógynövényeik
1. Biogén aminokat tartalmazó drogok és gyógynövényeik
2. Allantointartalmú drogok és gyógynövényeik
3. Guanidin-származékokat tartalmazó drogok és gyógynövényeik
4. Nitrogéntartalmú glikozidos drogok
Glükozinolátos és ciánglikozidos drogok és gyógynövényeik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Fenolos (aromás) főhatóanyagú drogok és gyógynövények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Morfológiai leírást készít növényekről
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Drogminták azonosítása 20%
Növényi rajzok és hatóanyagképletek értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Rajzok készítése növényi részekről 10%
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A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenolos (aromás) hatóanyagok fogalma és bioszintézisük szerinti csoportosítása
Fenoloidok és poliketidek
I. Fenoloidok: cserzőanyag, lignán és kumarin főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
Hidrokinon- és naftokinon-származékokat tartalmazó drogok és gyógynövényeik
Kannabinoid- származékokat tartalmazó drogok és gyógynövényeik
Egyéb fenilpropán-származékokat tartalmazó drogok és gyógynövényeik
Flavonoid főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
Antocián főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
II. Poliketidek: Floroglucin főhatóanyag-tartalmú drogok és gyógynövényeik
Antrakinon származékokat tartalmazó főhatóanyagú drogok és gyógynövényeik
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Drogcsoportok néhány speciális jellemző alapján
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Morfológiai leírást készít növényekről
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Drogminták azonosítása és rendszerezése 20%
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Növényi rajzok és hatóanyagképletek értelmezése 10%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Antibiotikumok: penicillin, sztreptomicin és a klorocid
Fitoncidok, kátrányok
C-vitamin-tartalmú drogok
Szívre ható és vérnyomást csökkentő drogok
Nyugtató és altató drogok
Vizelethajtó drogok
A légző szervrendszerre ható drogok
Az emésztési szervrendszerre ható drogok (anthelminthicum, amarum, stomachicum,
hánytató stb.)
Nemi vágyat serkentő drogok
Roboráló hatású drogok
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.7/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Pszichoaktív szerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Morfológiai leírást készít növényekről
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
B típus Drogokkal kapcsolatos jogi ismeretek
B típus Toxikus anyagokhoz kapcsolódó jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Növényi rajzok és hatóanyagképletek értelmezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pszichoaktív anyagok csoportosítása, fontosabb alapfogalmak
Klasszikus kábítószerek: növényi eredetű, félszintetikus és szintetikus kábítószerek
A központi idegrendszert megzavaró szerek
A hallucinogének: növényi eredetűek és szintetikusak
Stimulánsok: növényi eredetűek és szintetikusak
A narkománok kezelése
A dopping fogalma, a doppingszerek csoportosítása
A doppingszerek kimutatása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.8/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Drogfelismerési és rendszerezési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Morfológiai leírást készít növényekről
Elvégzi a gyógynövények és drogok morfológiai vizsgálatát
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Drogminták azonosítása 50%
Növényminták azonosítása 30%
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Növényi rajzok és hatóanyagképletek értelmezése 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
Csoportos versenyjáték 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 5%
A képzési helyszín jellege:
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
23 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanult drogok (szárított növényi részek) anyanövényekhez való kapcsolása, azonosítása
a növények rajzai, fényképei, préselt és élő növények segítségével
A tanult drogok azonosítása, különböző szempontok alapján (azonosítási módok:
színlátás, tapintás, ízlelés és szaglás)
A tanult drogok rendszerezése hatóanyag, terápia, egyéb felhasználás, növényi szerv és
rendszertani kategóriák szerint
Felismerési gyakorlatok Cd-rommal
Felismerési gyakorlat a természetben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

38. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2062-06

Drogismereti
laboratóriumi
gyakorlatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

178/2.1/2062-06
178/2.2/2062-06
178/2.3/2062-06
178/2.4/2062-06
178/2.5/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikroszkopizálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényi metszeteket készít
Kézi metszeteket, nyúzatokat készít
Alkalmazza az élő anyag rögzítésének és eltartásának előírásait
Szövettani vizsgálatokat végez
Sejttani vizsgálatokat végez (sejtmag, sejtosztódás)
Elvégzi a növényi szervek morfológiai vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Mikroszkópok használata
4. szint Növényi és állati metszetek, nyúzatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Drogminták azonosítása 5%
Növényminták azonosítása 5%
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0
0
0
0
32

32
32
32
32
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 160
0
0

Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Mikroszkópi kép lerajzolása 30%
Mikroszkópi kép értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Drogismereti laboratórium
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növényi sejttani vizsgálódások
Növényszövettani vizsgálódások
Növényszervezettani gyakorlatok (szár- és levélkeresztmetszet vizsgálatok)
Nyúzat- és metszetkészítés
Pollenvizsgálatok
Pollen alapján növényi fajok azonosítása
Mézvizsgálat alapján pollenmeghatározás
Mézhamisítási vizsgálat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Festés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényi metszeteket készít
Kézi metszeteket, nyúzatokat készít
Alkalmazza az élő anyag rögzítésének és eltartásának előírásait
Szövettani vizsgálatokat végez
Sejttani vizsgálatokat végez (sejtmag, sejtosztódás)
Morfológiai leírást készít növényi szervekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Mikroszkópok használata
4. szint Növényi és állati metszetek, nyúzatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Drogminták azonosítása 5%
Növényminták azonosítása 5%
186

Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Mikroszkópi kép lerajzolása 30%
Mikroszkópi kép értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Drogismereti laboratórium
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző festési eljárások alkalmazása növényi szervekből készült metszeteken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 50%
A képzési helyszín jellege:
Drogismereti laboratórium
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növényi savak meghatározása
C-vitamin-tartalom meghatározása
Nikotinsav-amid-tartalom meghatározása
Cseranyag-tartalom gravimetriás meghatározása
Paprika hamutartalmának vizsgálata
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.4/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres droggyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Kézi metszeteket, nyúzatokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 50%
A képzési helyszín jellege:
Drogismereti laboratórium
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dermedéspont vizsgálat
Sűrűség mérése
Törésmutató vizsgálata
Viszkozitás-mérés
Mikrotomos metszetkészítés
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.5/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Drogismereti szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikroszkóp felépítése és működése, használata
Sejtalkotók elektronmikroszkópos szerkezete
A kloroplasztiszok fajtái és felépítésük
Sejtosztódás
Kettős megtermékenyítés
A pollen képződése
A műszeres droggyakorlatokhoz szükséges elméleti háttér biztosítása
A vizsgált drogok hatóanyag-képleteinek áttekintése, a hatóanyagok jellemzése
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39. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2062-06

Emberélettan

azonosítója

szk
szk

178/3.1/2062-06
178/3.2/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagcsere, izomműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Emberélettani rajz értelmezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légzés, a kiválasztás és a táplálkozás élettana
Az izomműködés élettana
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Neuroendokrin-rendszer, idegrendszer, immunrendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Emberélettani rajz értelmezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A neuroendokrin rendszer
Az idegrendszer
Az immunrendszer
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40. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2062-06

Biokémia

azonosítója

szk
szk

178/4.1/2062-06
178/4.2/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Életfontosságú szerves anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hatóanyagok és egyéb kémiai képletek értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevezetés a biokémiába
Az élő szervezetek molekuláris felépítése
Aminosavak, fehérjék, enzimek
Szénhidrátok
Aromás karbonsavak, fahéjsavak és alkoholszármazékok
Egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek (auxin, citokinin, porfirin)
Valódi alkaloidok és vázszerkezetük
Zsírsavak és származékaik
Lipidek
Terpének és származékaik
Terpenoid vegyületek
Az illóolajok
A szteroidok
Nukleinsavak
Nukleotidok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Biokémiai folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Körfolyamat-ábrák értelmezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagcsere biokémiája
Anyag- és energiaforgalom
Szénhidrát anyagcsere
A lipidek bioszintézise
Az aminosavak bioszintézise
A nukleotidok bioszintézise
Másodlagos anyagcseretermékek bioszintézise
Molekuláris szabályozás
A biológiai transzportfolyamatok
Az alkaloidok bioszintézise aminosavakból
A szenvedélybetegségek biokémiai alapjai
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41. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2062-06

Növényszervezettan

azonosítója

sza
sza

178/5.1/2062-06
178/5.2/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi sejt- és szövettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sejttani vizsgálatokat végez (sejtmag, sejtosztódás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Rajzok készítése a sejtalkotókról és a szövetekről 30%
Sejtalkotók, szövetek rajzainak, képeinek elemzése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Drogismeret szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sejt kémiai felépítése
A növényi sejt szerkezete
A sejtalkotók
Növényi szövetek: osztódószövet, bőrszövet, alapszövet és szállítószövetek
Nyalábtípusok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi szervtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Rajzok készítése a növényi szervekről 20%
Növényi szervek rajzainak, képeinek elemzése 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyökér
Szár
Levél
Virág, virágzatok
Mag és termés
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42. TANANYAGEGYSÉG

178/6.0/2062-06

Növényrendszertan

azonosítója

szk
szk
szk

178/6.1/2062-06
178/6.2/2062-06
178/6.3/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Harasztok és nyitvatermők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Élő és préselt növények, rajzaik, fényképeik elemzése 20%
Leírás készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Harasztok: Equisetales
Nyitvatermők: Ginkgoales
Conyferales
Taxales
Ephedeales
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Zárvatermők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Élő és préselt növények, rajzaik, fényképeik elemzése 20%
Leírás készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magnolidae
Caryophilidae
Hammamelididae
Rosidae
Dilleniidae, Cornidae, Lamiidae
Asteridae, Aliomatidae
Zingiberidae
Connelinidae
Arecidae
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.3/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényfelismerési és rendszerezési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Morfológiai leírást készít növényekről
Alkalmazza és felhasználja gyógynövény ismereteit
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Élő és préselt növények, rajzaik, fényképeik elemzése 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 5%
Csoportos versenyjáték 5%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Drogismeret szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanult gyógynövények azonosítása, rendszerezése növényi családokba, préselt és élő
növények segítségével
Növényfelismerés és rendbe, családba történő besorolási gyakorlatok a természetben
Felismerési gyakorlatok Cd-rommal
Tipikus családbélyegek felismerési gyakorlata élő növényeken
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43. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2062-06

Toxikológia

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

178/7.1/2062-06
178/7.2/2062-06
178/7.3/2062-06
178/7.4/2062-06
178/7.5/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérgek sorsa a szervezetban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Toxikológiai alapfogalmak: méreg fogalma, mérgek csoportosítása, dózis, hatás
időtartam, dózis-hatás függvény
Mérgek eloszlása a szervezetben, a "first pass" mechanizmus
Hatásmechanizmusok (membrán, anyagcsere, sejtmagkárosítás)
Biológiai hozzáférhetőség fogalma
Metabolizmusok: kémiai és enzimatikus
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Toxikus hatások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tünetek: funkcionális és strukturális elváltozások
Reverzibilis és irreverzibilis tünet
Szervek és szervrendszerek tünetei
Mérgezések terápiái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.3/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Részletes méregtan 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
B típus Drogismeret
B típus Toxikus anyagokhoz kapcsolódó jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méreg, hatásmechanizmus, tünet, kezelés
Maró mérgezések - sav, lúg
Fém - nemfém mérgezések: higany, kadmium, ólom, bárium, foszfor, arzén stb.
Vérmérgek
Mérgező gázok
Szerves mérgek (alifás szénhidrogének, alkoholok, aldehidek, éterek, aromás
szénhodrogének
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.4/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Részletes méregtan 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
B típus Drogismeret
B típus Toxikus anyagokhoz kapcsolódó jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méreg, hatásmechanizmus, tünet, kezelés
Radioaktív mérgezések típusai, hatásai, védőeszköze
Növényvédő szerek
Mérgező növények és állatok
Mérgező gombák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.5/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés mérgező anyagokkal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
B típus Drogismeret
B típus Toxikus anyagokhoz kapcsolódó jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérgező anyagokkal való munkavégzésre vonatkozó intelmek
Mérgező anyagok minősítésére vonatkozó hatályos előírások
A méregkezelő feladatai
A mérgező anyagok tárolása, szállítása, megsemmisítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

44. TANANYAGEGYSÉG

178/8.0/2062-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Toxikológiai vizsgálatokat végez
Vizsgálatával különbséget tesz a dózis, az akut mérgezés és a krónikus mérgezés között
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogismeret
B típus Toxikológia
B típus Gyógynövényismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
Fordítások készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Idegen nyelvi laboratórium
Képzési idő:
64 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakszövegek (drog, gyógynövény, toxikológia) fordítása magyar nyelvre
Idegen nyelvű szakmai ismeretterjesztő filmek közös megtekintése, majd beszélgetés a
film tartalmáról
A speciális szakmai idegen nyelvi szókincs fokozatos bővítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

45. TANANYAGEGYSÉG

178/9.0/2062-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Drogokkal kapcsolatos jogi ismeretek
B típus Toxikus anyagokhoz kapcsolódó jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyógynövények gyűjtésével kapcsolatos természetvédelmi törvény ismerete
Természet- és környezetvédelem - munkajogi vonatkozások
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6

Egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok a drogokkal és toxinokkal kapcsolatos
munkák folyamán
Tűzvédelem
Biztonságtechnika
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

46. TANANYAGEGYSÉG

178/10.0/2062-06 Műszeres analitika

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

178/10.1/2062-06
178/10.2/2062-06
178/10.3/2062-06
178/10.4/2062-06
178/10.5/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres analitika elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felvilágosítást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Írásos elemzések készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Optikai mérések
A refraktometria: alapelve, a törésmutatót befolyásoló tényezők, a refraktométerek
felépítése és használatuk
A fotometria: a fotometria alaptörvénye, az abszorbancia és traszmittancia értelmezése, a
fotométerek felépítése
Infravörös spektroszkópia: vegyértékrezgések és deformációs rezgések, az infravörös
spektrum értékelésének szempontjai
UV-VIS spektrofotometria: az elnyelési spektrum, mérések kiértékelési módszerei
Spektrofotometriás mérések
Lángfotometria: anyagok gerjesztése lángban, a műszer felépítése, a módszer
érzékenysége
Atomabszorpció: atomizálás folyamata, az elnyelési színkép, az atomabszorpciós készülék
fElektrokémiai
lé í é
ájmérések
k ódlá
Potenciometria
Mérő- és referenciaelektródok, elektromotoros erő mérése
Potenciometrikus titrálás elve, fajtái, titrálási görbék, a végpont meghatározása, pH-mérés
Konduktometria
Elve, fajtái
A vezetési titrálási görbe
Polarográfia: elmélete, a polarográfiás görbék lefutása, jellemzői, fémion-meghatározás
kalibrációs görbével, illetve addíciós módszerrel
Kromatográfia
A kromatográfiás módszerek: adszorpciós kromatográfia (elúciós, frontális, kiszorításos),
oszlop és rétegkromatográfia, megoszlási kromatográfia, oszlop-kromatográfia, papírkromatográfia, ioncserés kromatográfia
A gázkromatográfia: a gázkromatográfia elmélete, a gázkromatográf felépítése, a
kromatográfiás jellemzők, a gázkromatogram kiértékelése
Nagy hatékonyságú folyadék-kromatográfia (HPLC),
HPLC felépítése, mérési paraméterek megválasztása, értékelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Optikai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Toxikológiai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Mérések elvégzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Refraktometria (méz víztartalmának meghatározása)
Polarimetria (cukortartalom meghatározása forgatóképesség mérés alapján)
Fényabszorpciós spektroszkópiai mérések:
Fotometria (vadgesztenye eszcintartalmának meghatározása)
Spektrofotometria (kávé-termés klorogénsav-tartalmának, kis télizöld herbájának
vincamin és vincin-tartalom meghatározása)
Atomabszorpció (nehézfémionok meghatározása)
Infravörös spektroszkópia (aromás gyűrű, olefin-kötés, metoxi csoport, hidroxil-csoport
azonosítása kinakéreg főalkaloidjainak IR-spektrumából)
Fényemissziós spektroszkópiai mérések (nátriumion meghatározása toxikus sóoldatban)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.3/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Kromatográfiás mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Vizsgálatával különbséget tesz a dózis, az akut mérgezés és a krónikus mérgezés között
Toxikológiai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Írásos elemzések készítése 30%
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Műveletek gyakorlása 30%
Mérések elvégzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Papír-kromatográfia
Alkaloidok (kinin, cinkonin) elválasztása papír-kromatográfiás módszerrel, zsiradékok
papír-kromatográfiás vizsgálata
Vékonyréteg-kromatográfia
Koffeinszármazékok réteg-kromatográfiás kimutatása tealevél-kivonatból, illóolajok rétegkromatográfiás vizsgálata borsmenta levelével
Oszlop-kromatográfia
Levélextraktum oszlop-kromatográfiás vizsgálata
Ioncserés kromatográfia
Fémionok elválasztása ioncserélő oszlopon
Gázkromatográfia
Illóolajok gázkromatográfiás vizsgálata
HPLC nagy hatású folyadék-kromatográfia
Fenolos keserűanyagok elválasztása HPLC-vel
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.4/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokémiai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Vizsgálatával különbséget tesz a dózis, az akut mérgezés és a krónikus mérgezés között
Toxikológiai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Írásos elemzések készítése 30%
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Műveletek gyakorlása 30%
Mérések elvégzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Potenciometriás titrálás
Élelmiszerek oxálsav-tartalmának meghatározása potenciometrikus titrálással
Toxikus anyag (báriumion) meghatározása potenciometrikus módszerrel
Polarográfia
Nehézfémionok kimutatása és mennyiségi meghatározása
Elektrogravimetria
Fungicidek réztartalmának meghatározása
Konduktometria
Kávé titrálható savtartalmának meghatározása konduktometriásan
Levélextraktum borkősav-tartalmának meghatározása konduktometriás titrálással
Oszcillometria
Gyógyszer-hatóanyag-tartalom mennyiségi meghatározása ampullás méréssel
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.5/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex minősítő vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a drogokra és toxikus anyagokra vonatkozó előírásokat, szabványokat és
jogszabályokat
Vizsgálatával különbséget tesz a dózis, az akut mérgezés és a krónikus mérgezés között
Toxikológiai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Toxikológia
B típus Drogismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Mérések elvégzése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Drogvizsgálatok előkészítő műveletei: mintavétel, szárítás, aprítás, extrakció, kivonás
Soxhlet-készülékkel, kivonás szublimációval, illóolajok vízgőz-desztillációja
Drogok minőségét jellemző gyógyszerkönyvi módszer: olvadáspont és sűrűség
meghatározása, viszkozitásmérés, hamutartalom meghatározása, szárítási maradék és
veszteség meghatározása
Klasszikus titrimetriás elemzések drogok hatóanyagtartalmának vizsgálatában
Zsírok és olajok sav-, szappan- és jódszámának meghatározása
Alkaloidok sav-bázis titrálása
Kinyeréstől a minősítésig: szabványvizsgálati előírások
Paprika szabvány szerinti vizsgálata (mintavétel, szín-, szag-, íz-, hamutartalom és
kapszaicin meghatározás)
Alkaloid-tartalom meghatározása Soxhlet-készülékben történő kivonást követő
titrimetriás méréssel
Illóolajok gyógyszerkönyvi vizsgálata: sűrűség, szárítási maradék, savszám,
rétegkromatográfiás és gázkromatográfiás vizsgálat
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

47. TANANYAGEGYSÉG

178/11.0/2062-06 Informatika

azonosítója

sza
sza

178/11.1/2062-06
178/11.2/2062-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/11.1/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép és környezete, perifériák
A számítógépes szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek csoportosítása
Fájlkezelés
Víruskezelő és tömörítő programok
Grafikus környezetet támogató szoftverek és segédprogramok
Szövegszerkesztés: a dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, egyenletszerkesztő használata, nyomtatás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/11.2/2062-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
26 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés: Alapfogalmak, matematikai műveletek a táblázatban, a táblázat
formázása, cellák másolása, áthelyezése, törlése
Függvények használata
Grafikon készítése
Jegyzőkönyvkészítés
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Az 54 524 01 0010 54 03 azonosító számú, Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

48. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2049-06

Vegyészeti
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/1.1/2049-06
178/1.2/2049-06
178/1.3/2049-06
178/1.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atomok szerkezete
A periódusos rendszer
Az atomok jellemzői
Az ionok
A kémiai kötések
Az anyagi halmazok
Az anyagi rendszerek
A kémiai átalakulások
A kémiai reakciók típusai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 40%
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Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 40%
Számítási eredmények értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai jelrendszer használata
Kémiai mennyiségek
Vegyületek százalékos összetétele
Oldatok összetételének számítása
Oxidációs számok meghatározása
Kémiai reakciók írása
Sztöchiometriai számítások
Gázok moláris térfogatának alkalmazása számításokban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
Nemesgázok, s-mező elemei és vegyületei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Rendszerezési készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
p- és d-mező elemei és vegyületei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

49. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2049-06

Laboratóriumi
alapfeladatok I.

azonosítója

sza
sza
sza

178/2.1/2049-06
178/2.2/2049-06
178/2.3/2049-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Szükség esetén osztályozza a mintákat szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom stb. szerint
Méri a minták fizikai jellemzőit
Elvégzi a minták mikroszkopikus vizsgálatát
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka- és tűzvédelem a laboratóriumban
A laboratóriumban használt eszközök és kezelésük
A laboratóriumban használt vegyszerek tárolása, kezelése
A munkanapló vezetésének követelményei
Tömegmérés gyorsmérlegen és analitikai mérlegen
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Fizikai jellemzők mérése (sűrűség, olvadáspont, forráspont, törésmutató)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
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Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oldás folyamata, kivitelezése
Adott összetételű oldatok készítése tiszta, szilárd anyagból, kristályvizet tartalmazó sóból,
oldatokból hígítással, keveréssel, töményítéssel
Az oldatkészítéssel kapcsolatos számítások táblázatok használata (oldhatóság,
koncentráció-sűrűség táblázatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gravimetria
C típus Térfogatos analízis
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy gravimetriás mérés kivitelezése
Mérőoldat készítése, pontos koncentráció meghatározása
Sav-bázis titrálás kivitelezése
pH-mérés elektrokémiai módszerrel
Fotometriás mérés látható tartományban
Vékonyréteg kromatográfia kivitelezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

50. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2049-06

Laboratóriumi
alapfeladatok II.

azonosítója

sza

178/3.1/2049-06

0

24

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a laboratóriumi műveletekbe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Elvégzi a szükséges érzékszervi vizsgálatokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Szilárd-, folyadék- és gázfázisban végrehajtott folyamatok
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
C típus Gyártmányfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves preparátum előállítása
Sztöchiometriai számítások elvégzése, kitermelési százalék számítása, a munka
dokumentálása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

51. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2049-06

Fizikai kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/4.1/2049-06
178/4.2/2049-06
178/4.3/2049-06
178/4.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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36
36

0
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0

összes

jellege
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azonosítója

elméleti
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0
0
144
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egykomponensű rendszerek:
A gázállapot: általános jellemzői, tökéletes és reális gázok, az egyszerű gáztörvények,
tökéletes gázok állapotegyenlete, gázok sebessége, energiája, sebesség- és energiaeloszlás, diffúzió
A folyadékállapot: általános jellemzés, viszkozitás és felületi feszültség fogalma
Párolgás, forrás, kondenzáció
Tenzió fogalma, befolyásoló tényezői
A szilárd állapot: általános jellemzés, rácstípusok
Olvadás, fagyás, szublimáció
A látens hő fogalma
Heterogén rendszerek: jellemzése, egy- és kétkomponensű rendszer fázisdiagramja
A parciális nyomás fogalma, átlagos moláris tömeg
Homogén többkomponensű rendszerek: a gázelegyek, a Dalton-törvény
Oldatok, elegyek
Összetétel megadásának módjai
Folyadékelegyek párolgása, parciális tenzió, tenzió- és forráspontgörbék, Konovalovtörvények
Folyadékelegyek desztillációja, rektifikálás, kíméletes desztillációk
Híg oldatok törvényei
A megoszlási egyensúly
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
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C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáztörvények és a gázok állapotegyenletének alkalmazása ideális gázokra
Gázok sebessége
Hőtani számítások a halmazállapot-változásokra
Rácstípusok tulajdonságainak értelmezése
Fázisdiagram értelmezése
Dalton-törvény alkalmazása, parciális és össznyomás számítása
Gázelegyek összetétele, átlagos moláris tömeg
Tenzió- és forráspontgörbék szerkesztése, értelmezése
Konovalov-törvények alkalmazása
Koncentráció-számítási és oldhatósági feladatok
Híg oldatok törvényeinek alkalmazása
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Extrakciós számítások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dinamikus egyensúlyi rendszerek és az egyensúly befolyásolása
Elektrolitegyensúlyok
pH fogalma
Erős és gyenge elektrolitok pH-ja
Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás fogalma
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Elektrokémiai alapfogalmak, elektrolitok vezetése, elektródfolyamatok
Első-, másodfajú és különleges elektródok
Elektródpotenciál, elektromotoros erő
Elektrolízis és mennyiségi törvényei
Galvánelemek és akkumulátorok
Polarizációs jelenségek
Reakciókinetikai alapfogalmak
Reakciók rendűsége, reakciósebesség
Összetett reakciók
Katalízis
Termokémia, korróziós jelenségek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Erős savak és bázisok pH-ja
Egyértékű gyenge savak, bázisok és pufferoldatok pH-ja
Elktródfolyamatok írása, elektródpotenciál és elektromotoros erő számítása, Faradaytörvények alkalmazása
Reakciósebességi számítások elsőrendű folyamatokra
Termokémiai egyenletek írása, Hess-tételének alkalmazása

234

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

52. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2049-06

Szakmai idegen
nyelv I.

azonosítója

sza
sza

178/5.1/2049-06
178/5.2/2049-06

36
36

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok
megnevezései, jellemző kifejezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései,
jellemző kifejezések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

53. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2050-06

Szerves kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

178/1.1/2050-06
178/1.2/2050-06
178/1.3/2050-06
178/1.4/2050-06
178/1.5/2050-06
178/1.6/2050-06
178/1.7/2050-06
178/1.8/2050-06

18
9
8
10
5
15
15
10

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

90

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrogének
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Arányérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telített szénhidrogének:
– az alkánok homológ sora, tulajdonságaik, csoportosításuk
– kémiai reakciói
– az alkánok előfordulása, előállítása
– cikloalkánok szerkezete, tulajdonságaik
– a cikloalkánok reakciói
Telítetlen szénhidrogének:
– az alkének szerkezete, homológ sora, csoportosítása
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik (addíció, polimerizáció, szubsztitúciós
reakciók)
– az alkadiének fogalma, csoportosítása, reakciói
– az alkinek: az acetilén tulajdonságai, addíciója
Aromás szénhidrogének:
– az aromás szerkezet
– a benzol tulajdonságai, reakciói, a szubsztitúciós szabályok
– a benzol homológ sora, a toluol tulajdonságai, felhasználása
– a xilolok, az etil-benzol, a naftalin előállítása, felhasználása
– kondenzált többgyűrűs aromások: naftalin, antracén, fenantrén
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Halogénszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
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Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Vészhelyzetek jelzésére szolgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A halogénszármazékok általános jellemzése, típusaik, csoportosításuk, fizikai és kémiai
tulajdonságaik
– a halogénezett szénhidrogének kémiai átalakulásai (Grignard-vegyületek képzése,
szubsztitúciós reakciók, eliminációs reakciók)
– fontosabb halogénszármazékok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Nitrogéntartalmú vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
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A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nitrovegyületek fogalma, csoportosításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik,
felhasználásuk, előállításuk, fontosabb képviselőik, néhány iparilag jelentős speciális
átalakulásuk (redukció savas és lúgos közegben)
Az aminok általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidroxiszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános jellemzésük, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk:
Az alkoholok:
– az alkoholmolekulák szerkezete, polaritása, disszociációja
– fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik, speciális átalakulásaik
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– előállításuk szénhidrogének oxidációjával, alkil-halogenidek hidrolízisével,
oxovegyületek redukciójával
– fontosabb képviselőik
A fenolok:
– a molekulák polaritása, disszociációja
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, acilezhetőség, szubsztitúciós reakciók
– a fenolok előfordulása, előállításuk
– fontosabb képviselőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Éterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éterek szerkezete, tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik, gyakorlati
alkalmazásuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Oxovegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oxovegyületek általános jellemzése, fogalma, csoportosítása
– szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik
– előállításuk
Fontosabb oxovegyületek:
– a formaldehid és az acetaldehid
– benzaldehid
– aceton, etil-metil-keton
Kinonok:
– a kinonok kémiai tulajdonságai, fontosabb képviselői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.7/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
244

Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavak általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.8/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Makromolekulák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Makromolekulák csoportosítása
Természetes makromolekulák: fehérjék, szénhidrátok, kaucsuk
Mesterséges makromolekulák, műanyagok fogalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

54. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2050-06

Munkajogi
ismeretek

azonosítója

sza

178/2.1/2050-06

9

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkabiztonság jogi alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információátadás, tájékoztatás
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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55. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2050-06

Laboratóriumi
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

178/3.1/2050-06
178/3.2/2050-06
178/3.3/2050-06
178/3.4/2050-06
178/3.5/2050-06

4
4
4
3
3

0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Fertőtleníti a munka során használt eszközöket, berendezéseket
Feladatát a technológiákból adódó higiéniai szabályok (előírások) szerint végzi
Elvégzi a beérkezett anyagok tételazonosítását
Gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprítás, fajtázás, homogenizálás
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Laboratóriumokat kiszolgáló hálózatok
B típus Vákuumban és nyomás alatt végzett műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás fogalma, célja, eszközei
A szitálás célja, eszközei, a szitaanalízis
Az oldatok fajtái, az oldás folyamata, befolyásoló tényezői, az oldhatóság fogalma és
befolyásoló tényezői, oldatok összetételének jellemzése
Kolloidok fogalma, kolloid oldat
A keverés célja, a keverés hatékonyságát befolyásoló tényezők, a keverő kiválasztásának
szempontjai, keverő típusok, nyitott és zárt keverőberendezések
A rázás alkalmazása, rázóberendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőátadási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőátadási műveletek
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
B típus Mértékrendszerek konverziója
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőátadási műveletek:
Alapfogalmak: hőmennyiség, fajhő fogalma és mértékegysége, hőmennyiség függése az
anyagi jellemzőktől, hőmérséklet-különbségtől
– hőátadás módjai: hővezetés, hősugárzás, hőáramlás, hőátbocsátás
– hőhordozók és tulajdonságaik
Melegítés:
– közvetlen és közvetett melegítés fogalma, előnyei, hátrányai
– a közvetlen melegítés eszközei és használatuk
– a közvetett melegítés eszközei és használatuk
Az izzítás alkalmazása, az izzítókemencék
Hűtés:
– közvetlen, közvetett hűtés fogalma, előnyei, hátrányai
– hűtőközegek jellemzői
– hűtés: levegővel, vízzel, jéggel, hűtőkeverékekkel, szárazjéggel és cseppfolyós széndioxiddal
– hűtőberendezések
– hűtők fajtái
– hűtőgépek fajtái és használatuk
Termosztálás:
– a termosztálás elve
– a termosztálás feladata
– egyszerű termosztátok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Elválasztási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Hatékonyság, hatásfok, kapacitás számításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi műveleteket értelmező rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lecsapás fogalma, célja
A csapadékleválasztás körülményeinek megválasztása, a lecsapás kivitelezése, ellenőrzése
A kisózás fogalma, célja, kivitelezése
Ülepítés, szűrés, centrifugálás fogalma, elméleti alapjai, befolyásoló tényezői,
készülékeinek szerkezete, működése, kiválasztása
A dekantálás fogalma, megvalósítása
Derítés elve, befolyásoló paraméterei, derítőszerek, kivitelezés szabályai
Homogén rendszerek elválasztó művelete
A bepárlás fogalma, célja, befolyásoló paraméterei, megvalósítása a laboratóriumban
Bepárló készülékek
A kristályosítás fogalma, befolyásoló tényezői, eszközei
Az átkristályosítás célja, műveleti lépései, kivitelezése
A szárítás fogalma, a száradás sebességét befolyásoló tényezők, szárítóanyagok,
szárítóberendezések
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Desztillálás, szublimálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Időparaméterek, üzemi, félüzemi paraméterek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
4. szint Folyamatábrák kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A desztillálás célja, módszerei, fajtái
Az egyszerű desztillálás célja, megvalósítása
A desztilláló készülék típusai
A desztillálás szabályai
A frakcionált desztillálás célja, megvalósítása, desztilláló feltétek típusai
Vákuumdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája
Vákuumdesztilláló készülékek
Vákuumelőállítási módok a laboratóriumban
A vákuumdesztillálás szabályai
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Vízgőzdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája, készüléke, a kivitelezés szabályai
Az azeotróp desztillálás fogalma, célja, kivitelezése
A szublimálás fogalma, célja, kivitelezése

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Extrahálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
C típus Anyag- és energiamérlegek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az extrakció fogalma, elve, célja, csoportosítása
Az oldószerrel szemben támasztott követelmények
Szilárd-folyadék extrakció célja, fajtái, készülékei, kivitelezése
Folyadék-folyadék extrakció, fajtái, az oldószer megválasztása, készülékei
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56. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Ionok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
A veszélyes hulladék anyagokat előírás szerint tárolja
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hőérzékelés
4. szint Méregjelzések értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
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Szaglás
Kézügyesség
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Tapasztalatok dokumentálása, reakcióegyenletek felírása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fontosabb kationok jellemző és érzékeny reakciói, a legfontosabb anionok kimutatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rögzíti a mintaátvétel időpontját, paramétereit
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Beállítja a reakciók paramétereit
Ellenőrzi a mérési eredményeket
Javaslatokat tesz a laboratóriumi munkavégzés esetlegesen szükséges változtatásaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
B típus Műszeres analitikai műszerek
B típus Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése, az eredmények minősítése
C típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Tömegmérés eszközeinek használata
4. szint Térfogatos analízis eszközeinek használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
4. szint Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 70%
Mérési eredmények kiszámítása 5%
Dokumentálás kézzel 5%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőoldatok készítése, pontos koncentrációjuk meghatározása, az indikátorok
alkalmazása, különböző típusú titrálások elvégzése (közvetlen, közvetett, fordított,
visszatitrálás)
Redoxi titrálások: permanganometria, jodo,- és jodimetria
Komplexometria
Csapadékos titrálások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a laboratóriumi munkahely elektromos ellátottságát
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Folyamatosan figyeli és szükség esetén jelzi az esetlegesen fellépő rendellenességeket
Kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Továbbítja a mérési adatokat
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
C típus Technológiai paraméterek mérése (nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás) és eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi tűzoltó készülékek használata
4. szint Villamos áram, magasfeszültség jelöléseinek értelmezése
4. szint Műszeres analitikában használatos műszerek és eszközök használata
4. szint Elsősegélynyújtás eszközeinek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyipari műveletek elvégzése, adatok rögzítése 70%
Eredmények kiszámítása 10%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt kémiai laboratórium
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konduktometriás mérés
Potenciometrikus mérés
Fotometriás mérés látható és UV-tartományban
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57. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

178/5.0/2050-06

Általános vegyipari
munka-, baleset- és
tűzvédelmi feladatok

sza

178/5.1/2050-06

18

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Az áramütés elleni védekezés
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Tűzoltási módszerek
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
4. szint Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései,
munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, foglalkozás-egészségügy - foglalkozási
ártalmak és megbetegedések
Kollektív és egyéni egészségvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelmi fogalmak
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltás anyagai, eszközei
Vegyi anyagok biztonságtechnikája R és S mondatok
Foglalkozás-egészségügy
Elsősegélynyújtás
Foglalkozási ártalmak
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58. TANANYAGEGYSÉG

178/6.0/2050-06

Gazdasági és
szervezési ismeretek

azonosítója

sza

178/6.1/2050-06

10

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági és szervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Továbbítja a mérési adatokat
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adózás alapjai
D típus Humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
C típus Szabványügy
C típus Szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társasági formák, vállalkozások adózása, járulékfizetési kötelezettségei: az adózás
fogalmai, az adózás rendje, az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA, járulékok)
Vállalkozások szervezése:
– anyagi eszközök biztosítása
– humánerőforrás biztosítása
– vállalkozások szervezeti felépítése
– gyártási feltételeket biztosító folyamatok
– irányítási folyamatok
A témához kapcsolódó törvények fogalma, jelentősége
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59. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2050-06

Környezetvédelem
alapjai

azonosítója

sza

178/7.1/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi,
tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelmi jogszabályok alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Környezettudatos szemlélet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyianyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők: savak, lúgok, mérgező anionok, nehézfémek, növényvédő szerek,
oldószerek, olajok, olajos anyagok, biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI),
fertőző anyagok
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Sugárszennyezés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása
Környezetvédelemre vonatkozó előírások, jogszabályok
Környezetvédelmi hatóságok
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60. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2069-06

Analitikai
vizsgálatok I.

azonosítója

sza

178/1.1/2069-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Gravimetria elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
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Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csapadékos gravimetria alapfogalmai, műveletei
A nedvesség és szárazanyag-tartalom-mérés fogalma, műveletei
A hamutartalom meghatározásának folyamata
A homoktartalom meghatározásának folyamata
Az extrakt-tartalom meghatározásának folyamata
Az élelmiszerek zsiradéktartalom meghatározásának elvi alapjai, műveletei
Az élelmiszerek nyersrosttartalom meghatározásának elvi alapjai, műveletei
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61. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2069-06

Analitikai
vizsgálatok II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/2.1/2069-06
178/2.2/2069-06
178/2.3/2069-06
178/2.4/2069-06
178/2.5/2069-06
178/2.6/2069-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Gravimetria gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Technológiai minták elemzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Analitikai mérőszoba
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Végrehajtja az analitikai vizsgálatokat (laboratóriumi eszközöket, berendezéseket kezel)
Az eredmények kiértékelése, következtetések levonása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria (acidi-alkalometria) elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
268

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfogalmak, a sav-bázis elméletek, az elektrolit-egyensúlyok fontossága
Titrálási görbék értékelése
A sav-bázis indikátorok alkalmazása, mérőoldatok készítése
Az élelmiszerek savtartalmának meghatározási módszerei
A lúgtartalom mérésének módszerei
A nyersfehérje meghatározásának módszerei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria (csapadékos) elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfogalmak, az argentometria elve
Az argentometriás mérőoldatok alkalmazásának lehetőségei
Halogenidionok meghatározásának (végpontjelzések) elve
269

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.4/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria (oxidi-reduktometria) elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfogalmak
A végpontjelzési módszerek
A permanganometria (fogalmak, mérőoldatok, pontos koncentráció, oxigénfogyasztás,
redukáló cukor mérése Bertrand módszerével) alkalmazásának lehetőségei
A jodometria (alapfogalmak, mérőoldatok, végpontjelzés, redukáló cukor meghatározása
Schoorl módszerével, zsiradékok jódszáma, jódbróm száma, peroxidszám, Karl-Fischer
féle vízmeghatározás) alkalmazásának lehetőségei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.5/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria (komplexometria) elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfogalmak, a komplexek jellemzői
A komplexometriás titrálások, a végpontjelzési módszerek
Mérőoldatok pontos koncentrációjának meghatározási módjai, számításai
A vízkeménységgel kapcsolatos fogalmak és mérési elvek
A kalcium- és magnéziumion meghatározásának lehetőségei
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.6/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Technológiai minták elemzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Analitikai mérőszoba
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízvizsgálatok végzése
Eredmények kiértékelése, következtetések levonása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

62. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2069-06

Reológia

azonosítója

szk
szk

178/3.1/2069-06
178/3.2/2069-06

20
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Reológia elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
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0
20

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

40

Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfogalmak, a reológiai viselkedést leíró alapegyenletek
Mérési módszerek (viszkozitás, állományvizsgálatok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Reológia gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Technológiai minták elemzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Analitikai mérőszoba
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai vizsgálatokat végez
Viszkoziméterek: kapilláris, esőgolyós, rotációs
Állománymérők: penetrométerek, valorigráf
Eredmények kiértékelése, következetések levonása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

63. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2069-06

Optikai
mérőműszerek

azonosítója

szk
szk

178/4.1/2069-06
178/4.2/2069-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Optikai mérőműszerek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
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azonosítója
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70

Kémia szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fénytani alapfogalmak, a hullámelmélet alapjai
Refraktometria elméleti alapjai, a refraktométerek felépítése, a mérések és pontossága,
alkalmazásuk az élelmiszervizsgálatokban
A polarimetria elméleti alapjai, a polariméterek felépítése, a mérések hibái és pontossága,
alkalmazás az élelmiszer-analitikában
A spektrofotometria alapfogalma, a módszerek csoportosítása
Az atomspektroszkópia elmélete (emissziós lángfotometria, ICP, atomabszorpciós)
A molekulaspektroszkópia elmélete (UV, VIS, infra, fluorimetria)
Színmérés (alapfogalmak, színelméletek, mérési módszerek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Optikai mérőműszerek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Technológiai minták elemzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
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Analitikai mérőszoba
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés kézi, laboratóriumi, illetve analóg és digitális refraktométerekkel
Mérés mechanikus és automata polariméterrel
Mérés fotométerrel, spektrofotométerrel (VIS, UV, mechanikus, automata stb.)
Komponensek, fémek, szénhidrátok, fehérje, vitaminok, tartósítószerek stb.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

64. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2069-06

Elektroanalitikai
mérőmódszerek

azonosítója

szk
szk

178/5.1/2069-06
178/5.2/2069-06

40
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektroanalitikai mérőmódszerek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
279

0
20

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60

Kémia szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektrokémiai alapfogalmak (elektromos vezetés, oldatok vezetése, elektrolízis,
galvánelemek)
Az elektródok (mérő, összehasonlító, kombinált) használata
A pH-mérés elméleti alapjai, mérési módszerek, pH-mérők felépítése, mérés hibái,
pontossága, és azok jelentősége
A potenciometrikus titrálás (sav-bázis, redoxi, csapadékos) módszerei, a berendezések
felépítése, a mérés hibái, pontossága, jelentősége
A konduktometria elméleti alapjai, elektródok, alkalmazásai
Az osszcillometria alapelve, a mérési módszerei, alkalmazásának lehetőségei
A dielektrometria elméleti alapjai, alkalmazásának lehetősége
A polarográfia elméleti alapjai (elektródok, polarográfiás görbék és kiértékelésük)
Az amperometriás mérések elvi alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektroanalitikai mérőmódszerek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Technológiai minták elemzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
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Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Analitikai mérőszoba
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
pH-mérések, titrálások potenciometrikus végpontjelzéssel
Konduktometriás mérések: hamu, ásványi anyag, titrálások végpontjelzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

65. TANANYAGEGYSÉG

178/6.0/2069-06

Kromatográfia

azonosítója

szk
szk

178/6.1/2069-06
178/6.2/2069-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Kromatográfia elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
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Kémia szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kromatográfiai alapfogalmak, az elválasztásban szerepet játszó kölcsönhatások
Kifejlesztési technikák gyakorlati alkalmazhatósága
Papír-kromatográfia, a hagyományos réteg-kromatográfia, a nagy teljesítményű rétegkromatográfia elvei, módszerei, alkalmazhatóságai
Az ioncserés kromatográfia, gélkromatográfia, HPLC elvei, alkalmazhatóságai
A gázkromatográfia elve, alkalmazhatósága
Az elektroforézis elve, alkalmazhatósága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Kromatográfia gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Technológiai minták elemzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Analitikai mérőszoba
283

Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérések kromatográfiás technikákkal: vékonyréteg, HPLC (papír, oszlop)
GC bemutató
Komponensek: színezék, vitamin, szénhidrát, tartósítószer stb.
Eredmények kiértékelése, következtetések levonása

284

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

66. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2069-06

Termoanalitika és
kalorimetria

azonosítója

szk

178/7.1/2069-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Termoanalitika és kalorimetria elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termoanalitika és kalorimetria fogalma, jelentősége
A termogravimetria fogalma, jelentősége
A differenciál termoanalízis fogalma, jelentősége
A derivatográfia fogalma, jelentősége
A differenciál scanning kalorimetria (DSC) fogalma, jelentősége
A kalorimetria elméleti alapja, alkalmazásának lehetősége
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

67. TANANYAGEGYSÉG

178/8.0/2069-06

Analitikai
módszerek
automatizálása

jellege

azonosítója

szk

178/8.1/2069-06

20

0

0

szk

178/8.2/2069-06

0

20

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitikai eljárások automatizálásának lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Írásos elemzések készítése 15%
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Esetleírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatikus és automatizált rendszerek értelmezése
Automatizálás lehetőségei az analitikában (automatikus tételes analízis, áramló oldatos
analízis, robottechnika)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitikai eljárások automatizálásának lehetőségei a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelmiszeripari vizsgálatokat végez
Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megfigyelőképesség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Üzemlátogatás élelmiszer-ipari üzemekben
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
288

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automata elemzők használata:
- titrátorok
- fehérjetartalom-mérők
- NIR-készülék
-Automata spektrofotométerek
Üzemi és kutatóintézeti laborlátogatások
Eredmények kiértékelése, következtetések levonása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

68. TANANYAGEGYSÉG

178/9.0/2069-06

Mikrobiológiai
vizsgálatok

azonosítója

szk
szk
szk

178/9.1/2069-06
178/9.2/2069-06
178/9.3/2069-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrobiológiai vizsgálatok elmélete 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a fontosabb mikroorganizmusok alaktani jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Műveletek gyakorlása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikrobák élelmiszer-ipari szempontból hasznos és káros tevékenységei, szaporodásuk
feltételei
Mikrobiológiai alapfogalmak
Élelmiszerek szempontjából hasznos és káros mikróbák felosztása, tulajdonságai,
életfeltételei
Mikróbák az élelmiszergyártásban (sör-, szesz-, élesztő-, bor-, tej-, húsipar)
Élelmiszerek mikrobiológiai elváltozásai
A mikrobiológiai laboratóriumok kialakítása, speciális eszközei, munkaszabályai
Tápközegek típusai
Elkészítésük módja
Mikrobiológiai mintavétel szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrobiológiai vizsgálatok elmélete 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a hatósági a mikrobiológiai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Műveletek gyakorlása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mikrobiológiai műveletek: leoltás, beoltás, tenyésztés
Mikroszkópos vizsgálatok
Festési, rögzítési eljárások
A mikroorganizmusok mennyiségi meghatározásának módszerei
Tenyésztés, mikroszkópos, műszeres mennyiségi meghatározások
Minőségi kimutatások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.3/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrobiológiai vizsgálatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a fontosabb mikroorganizmusok alaktani jellemzőit
Elvégzi a hatósági a mikrobiológiai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 35%
Anyagminták azonosítása 20%
Technológiai minták elemzése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Mikrobiológiai laboratórium
Mikrobiológiai mérőszoba
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszerek mikrobiológiai elváltozásainak vizsgálata
Tápközegek készítése
Káros és hasznos mikroorganizmusok tenyésztése, felismerése, kimutatása
A víz mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Élesztők minőségi és mennyiségi vizsgálata
Tejtermékek, paradicsomkészítmények mikrobiológiai vizsgálata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

69. TANANYAGEGYSÉG

178/10.0/2069-06

Érzékszervi
vizsgálatok

azonosítója

szk
szk

178/10.1/2069-06
178/10.2/2069-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Érzékszervi vizsgálatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kedveltségi teszteket készít
Az érzékszervi vizsgálatok, és azok értékelése alapján meghatározza az élelmiszer
felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus Élvezeti szerek élettana
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megfigyelőképesség
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Műveletek gyakorlása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Érzékszervi laboratórium
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az érzékszervi vizsgálatok szerepe
Érzékszervi vizsgálatok környezeti, tárgyi és személyi feltételei
A bírák kiválasztásához használt íz-, szag-, színfelismerő tesztek, illetve próbák (duó-tripróba, triangulár-teszt, hármas próba)
Érzékszervi bírálati rendszerek típusai
Szabványok szerepe, felépítése
Bírálati pontszámok kialakítása, az eredmények matematikai-statisztikai feldolgozása
Szignifikáns eltérések megállapítása
A minták érzékszervi minősítésének vezetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Érzékszervi vizsgálatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kedveltségi teszteket készít
Az érzékszervi vizsgálatok, és azok értékelése alapján meghatározza az élelmiszer
felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus Élvezeti szerek élettana
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Színlátás
Ízérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 35%
Technológiai próbák végzése 20%
Anyagminták azonosítása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Érzékszervi laboratórium
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kedveltségi próbák elvégzése
Élelmiszerminta érzékszervi bírálatának elvégzése és minősítése
Az élelmiszerminta összehasonlító bírálata és minősítése
A bírálati lapok összesítése, az eredmények matematikai-statisztikai feldolgozása
Az élelmiszerminta érzékszervi minősítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

70. TANANYAGEGYSÉG

178/11.0/2069-06

Minőségbiztosítási
vizsgálatok

azonosítója

szk
szk

178/11.1/2069-06
178/11.2/2069-06

56
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/11.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási vizsgálatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimutatja és felderíti az élelmiszerhamisítást
Elvégzi a hatósági minőségellenőrző feladatokat
Elvégzi a hatósági élelmiszerhigiéniai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségügyi alapfogalmak
Minőségbiztosítási alapismeretek
Hatályos EU-MSZ-szabványok
Magyar Élelmiszerkönyv
ISO-szabványok
HACCP szerinti környezethigiéniai előírások
Minőségbiztosítási rendszerek értékelése
A minőség-ellenőrzés fontossága
Élelmiszertörvény és rendeletek betartásának jelentősége
Minőségügyi felülvizsgálat és akkreditálási adminisztráció
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/11.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási vizsgálatok gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimutatja és felderíti az élelmiszerhamisítást
Elvégzi a hatósági minőségellenőrző feladatokat
Elvégzi a hatósági élelmiszerhigiéniai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
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Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Anyagminták azonosítása 20%
Tárgyminták azonosítása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Analitikai mérőszoba
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási vizsgálatok elvégzése a megfelelő szabványok alkalmazásával
Minőségbiztosítási vizsgálatok során kapott eredményekből statisztikai következtetéseket
levonása
A minőségügyi felülvizsgálatok és akkreditálás adminisztrációs munkáinak elvégzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

71. TANANYAGEGYSÉG

178/12.0/2069-06

Élelmiszerhatásvizsgálat

azonosítója

szk
szk

178/12.1/2069-06
178/12.2/2069-06

28
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/12.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszergyártás folyamata (elmélet)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálatokat végez az élelmiszerekben lévő adalékanyagok élettani hatására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus Élvezeti szerek élettana
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megfigyelőképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszerekben levő alap-, adalék-, segéd- és járulékos anyagok fizikai, kémiai,
élettani tulajdonságai
Az élemiszerek fizikai, kémiai, mikrobiológiai elváltozásai elleni védekezés lehetőségei
Az élelmiszergyártás műveletei
Fontosabb élelmiszerek előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/12.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszergyártás folyamata (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálatokat végez az élelmiszerekben lévő adalékanyagok élettani hatására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszeripari technológiák
B típus A felhasznált növényi eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus A felhasznált állati eredetű nyersanyagok jellemzői, tulajdonságai
B típus Mikrobiológia, és élelmiszerhigiénia
B típus Élelmiszer-ellenőrzés és minősítés
B típus Élvezeti szerek élettana
B típus Táplálkozás-élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megfigyelőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Anyagminták azonosítása 20%
Tárgyminták azonosítása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Analitikai mérőszoba
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszerekben levő alap-, adalék-, segéd- és járulékos anyagok fizikai, kémiai,
élettani tulajdonságainak vizsgálata
Az élemiszerek fizikai, kémiai, mikrobiológiai elváltozásainak vizsgálata
A tartósítási eljárások gyakorlata
Az élelmiszergyártás műveleteinek üzemi gyakorlata
Fontosabb élemliszerek előállításának, csomagolásának, tárolásának és szállításának üzem
gyakorlata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

72. TANANYAGEGYSÉG

178/13.0/2069-06 Informatika

azonosítója

sza
sza

178/13.1/2069-06
178/13.2/2069-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/13.1/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
303

36
36

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép és környezete, perifériák
A számítógépes szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek csoportosítása
Fájlkezelés
Víruskezelő és tömörítő programok
Grafikus környezetet támogató szoftverek és segédprogramok
Szövegszerkesztés: a dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, egyenletszerkesztő használata, nyomtatás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/13.2/2069-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
304

Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés: Alapfogalmak, matematikai műveletek a táblázatban, a táblázat
formázása, cellák másolása, áthelyezése, törlése
Függvények használata
Grafikon készítése
Jegyzőkönyvkészítés
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Az 54 524 01 0010 54 04 azonosító számú, Gyógyszeripari laboratóriumi technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

73. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2049-06

Vegyészeti
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/1.1/2049-06
178/1.2/2049-06
178/1.3/2049-06
178/1.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atomok szerkezete
A periódusos rendszer
Az atomok jellemzői
Az ionok
A kémiai kötések
Az anyagi halmazok
Az anyagi rendszerek
A kémiai átalakulások
A kémiai reakciók típusai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 40%
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Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 40%
Számítási eredmények értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai jelrendszer használata
Kémiai mennyiségek
Vegyületek százalékos összetétele
Oldatok összetételének számítása
Oxidációs számok meghatározása
Kémiai reakciók írása
Sztöchiometriai számítások
Gázok moláris térfogatának alkalmazása számításokban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
Nemesgázok, s-mező elemei és vegyületei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Rendszerezési készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
p- és d-mező elemei és vegyületei
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74. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2049-06

Laboratóriumi
alapfeladatok I.

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Szükség esetén osztályozza a mintákat szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom stb. szerint
Méri a minták fizikai jellemzőit
Elvégzi a minták mikroszkopikus vizsgálatát
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka- és tűzvédelem a laboratóriumban
A laboratóriumban használt eszközök és kezelésük
A laboratóriumban használt vegyszerek tárolása, kezelése
A munkanapló vezetésének követelményei
Tömegmérés gyorsmérlegen és analitikai mérlegen
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Fizikai jellemzők mérése (sűrűség, olvadáspont, forráspont, törésmutató)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
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Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oldás folyamata, kivitelezése
Adott összetételű oldatok készítése tiszta, szilárd anyagból, kristályvizet tartalmazó sóból,
oldatokból hígítással, keveréssel, töményítéssel
Az oldatkészítéssel kapcsolatos számítások táblázatok használata (oldhatóság,
koncentráció-sűrűség táblázatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gravimetria
C típus Térfogatos analízis
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy gravimetriás mérés kivitelezése
Mérőoldat készítése, pontos koncentráció meghatározása
Sav-bázis titrálás kivitelezése
pH-mérés elektrokémiai módszerrel
Fotometriás mérés látható tartományban
Vékonyréteg kromatográfia kivitelezése
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75. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2049-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a laboratóriumi műveletekbe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Elvégzi a szükséges érzékszervi vizsgálatokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Szilárd-, folyadék- és gázfázisban végrehajtott folyamatok
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
C típus Gyártmányfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves preparátum előállítása
Sztöchiometriai számítások elvégzése, kitermelési százalék számítása, a munka
dokumentálása
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76. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2049-06

Fizikai kémia I.

azonosítója
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sza
sza
sza
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178/4.3/2049-06
178/4.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egykomponensű rendszerek:
A gázállapot: általános jellemzői, tökéletes és reális gázok, az egyszerű gáztörvények,
tökéletes gázok állapotegyenlete, gázok sebessége, energiája, sebesség- és energiaeloszlás, diffúzió
A folyadékállapot: általános jellemzés, viszkozitás és felületi feszültség fogalma
Párolgás, forrás, kondenzáció
Tenzió fogalma, befolyásoló tényezői
A szilárd állapot: általános jellemzés, rácstípusok
Olvadás, fagyás, szublimáció
A látens hő fogalma
Heterogén rendszerek: jellemzése, egy- és kétkomponensű rendszer fázisdiagramja
A parciális nyomás fogalma, átlagos moláris tömeg
Homogén többkomponensű rendszerek: a gázelegyek, a Dalton-törvény
Oldatok, elegyek
Összetétel megadásának módjai
Folyadékelegyek párolgása, parciális tenzió, tenzió- és forráspontgörbék, Konovalovtörvények
Folyadékelegyek desztillációja, rektifikálás, kíméletes desztillációk
Híg oldatok törvényei
A megoszlási egyensúly
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
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C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáztörvények és a gázok állapotegyenletének alkalmazása ideális gázokra
Gázok sebessége
Hőtani számítások a halmazállapot-változásokra
Rácstípusok tulajdonságainak értelmezése
Fázisdiagram értelmezése
Dalton-törvény alkalmazása, parciális és össznyomás számítása
Gázelegyek összetétele, átlagos moláris tömeg
Tenzió- és forráspontgörbék szerkesztése, értelmezése
Konovalov-törvények alkalmazása
Koncentráció-számítási és oldhatósági feladatok
Híg oldatok törvényeinek alkalmazása
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Extrakciós számítások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dinamikus egyensúlyi rendszerek és az egyensúly befolyásolása
Elektrolitegyensúlyok
pH fogalma
Erős és gyenge elektrolitok pH-ja
Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás fogalma
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Elektrokémiai alapfogalmak, elektrolitok vezetése, elektródfolyamatok
Első-, másodfajú és különleges elektródok
Elektródpotenciál, elektromotoros erő
Elektrolízis és mennyiségi törvényei
Galvánelemek és akkumulátorok
Polarizációs jelenségek
Reakciókinetikai alapfogalmak
Reakciók rendűsége, reakciósebesség
Összetett reakciók
Katalízis
Termokémia, korróziós jelenségek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Erős savak és bázisok pH-ja
Egyértékű gyenge savak, bázisok és pufferoldatok pH-ja
Elktródfolyamatok írása, elektródpotenciál és elektromotoros erő számítása, Faradaytörvények alkalmazása
Reakciósebességi számítások elsőrendű folyamatokra
Termokémiai egyenletek írása, Hess-tételének alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

77. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2049-06

Szakmai idegen
nyelv I.

azonosítója

sza
sza

178/5.1/2049-06
178/5.2/2049-06

36
36

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok
megnevezései, jellemző kifejezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései,
jellemző kifejezések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

78. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2050-06

Szerves kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

178/1.1/2050-06
178/1.2/2050-06
178/1.3/2050-06
178/1.4/2050-06
178/1.5/2050-06
178/1.6/2050-06
178/1.7/2050-06
178/1.8/2050-06

17
8
10
15
4
12
10
6

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrogének
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Arányérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telített szénhidrogének:
– az alkánok homológ sora, tulajdonságaik, csoportosításuk
– kémiai reakciói
– az alkánok előfordulása, előállítása
– cikloalkánok szerkezete, tulajdonságaik
– a cikloalkánok reakciói
Telítetlen szénhidrogének:
– az alkének szerkezete, homológ sora, csoportosítása
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik (addíció, polimerizáció, szubsztitúciós
reakciók)
– az alkadiének fogalma, csoportosítása, reakciói
– az alkinek: az acetilén tulajdonságai, addíciója
Aromás szénhidrogének:
– az aromás szerkezet
– a benzol tulajdonságai, reakciói, a szubsztitúciós szabályok
– a benzol homológ sora, a toluol tulajdonságai, felhasználása
– a xilolok, az etil-benzol, a naftalin előállítása, felhasználása
– kondenzált többgyűrűs aromások: naftalin, antracén, fenantrén
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Halogénszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
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Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Vészhelyzetek jelzésére szolgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A halogénszármazékok általános jellemzése, típusaik, csoportosításuk, fizikai és kémiai
tulajdonságaik
– a halogénezett szénhidrogének kémiai átalakulásai (Grignard-vegyületek képzése,
szubsztitúciós reakciók, eliminációs reakciók)
– fontosabb halogénszármazékok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Nitrogéntartalmú vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nitrovegyületek fogalma, csoportosításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik,
felhasználásuk, előállításuk, fontosabb képviselőik, néhány iparilag jelentős speciális
átalakulásuk (redukció savas és lúgos közegben)
Az aminok általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidroxiszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános jellemzésük, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk:
Az alkoholok:
– az alkoholmolekulák szerkezete, polaritása, disszociációja
– fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik, speciális átalakulásaik
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– előállításuk szénhidrogének oxidációjával, alkil-halogenidek hidrolízisével,
oxovegyületek redukciójával
– fontosabb képviselőik
A fenolok:
– a molekulák polaritása, disszociációja
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, acilezhetőség, szubsztitúciós reakciók
– a fenolok előfordulása, előállításuk
– fontosabb képviselőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Éterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éterek szerkezete, tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik, gyakorlati
alkalmazásuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Oxovegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oxovegyületek általános jellemzése, fogalma, csoportosítása
– szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik
– előállításuk
Fontosabb oxovegyületek:
– a formaldehid és az acetaldehid
– benzaldehid
– aceton, etil-metil-keton
Kinonok:
– a kinonok kémiai tulajdonságai, fontosabb képviselői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.7/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavak általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.8/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Makromolekulák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Makromolekulák csoportosítása
Természetes makromolekulák: fehérjék, szénhidrátok, kaucsuk
Mesterséges makromolekulák, műanyagok fogalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

79. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2050-06

Munkajogi
ismeretek

azonosítója

sza

178/2.1/2050-06

9

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkabiztonság jogi alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információátadás, tájékoztatás
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

9

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

80. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2050-06

Laboratóriumi
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

178/3.1/2050-06
178/3.2/2050-06
178/3.3/2050-06
178/3.4/2050-06
178/3.5/2050-06

4
4
4
3
3

0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Fertőtleníti a munka során használt eszközöket, berendezéseket
Feladatát a technológiákból adódó higiéniai szabályok (előírások) szerint végzi
Elvégzi a beérkezett anyagok tételazonosítását
Gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprítás, fajtázás, homogenizálás
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Laboratóriumokat kiszolgáló hálózatok
B típus Vákuumban és nyomás alatt végzett műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás fogalma, célja, eszközei
A szitálás célja, eszközei, a szitaanalízis
Az oldatok fajtái, az oldás folyamata, befolyásoló tényezői, az oldhatóság fogalma és
befolyásoló tényezői, oldatok összetételének jellemzése
Kolloidok fogalma, kolloid oldat
A keverés célja, a keverés hatékonyságát befolyásoló tényezők, a keverő kiválasztásának
szempontjai, keverő típusok, nyitott és zárt keverőberendezések
A rázás alkalmazása, rázóberendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőátadási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőátadási műveletek
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
B típus Mértékrendszerek konverziója
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőátadási műveletek:
Alapfogalmak: hőmennyiség, fajhő fogalma és mértékegysége, hőmennyiség függése az
anyagi jellemzőktől, hőmérséklet-különbségtől
– hőátadás módjai: hővezetés, hősugárzás, hőáramlás, hőátbocsátás
– hőhordozók és tulajdonságaik
Melegítés:
– közvetlen és közvetett melegítés fogalma, előnyei, hátrányai
– a közvetlen melegítés eszközei és használatuk
– a közvetett melegítés eszközei és használatuk
Az izzítás alkalmazása, az izzítókemencék
Hűtés:
– közvetlen, közvetett hűtés fogalma, előnyei, hátrányai
– hűtőközegek jellemzői
– hűtés: levegővel, vízzel, jéggel, hűtőkeverékekkel, szárazjéggel és cseppfolyós széndioxiddal
– hűtőberendezések
– hűtők fajtái
– hűtőgépek fajtái és használatuk
Termosztálás:
– a termosztálás elve
– a termosztálás feladata
– egyszerű termosztátok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Elválasztási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Hatékonyság, hatásfok, kapacitás számításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi műveleteket értelmező rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lecsapás fogalma, célja
A csapadékleválasztás körülményeinek megválasztása, a lecsapás kivitelezése, ellenőrzése
A kisózás fogalma, célja, kivitelezése
Ülepítés, szűrés, centrifugálás fogalma, elméleti alapjai, befolyásoló tényezői,
készülékeinek szerkezete, működése, kiválasztása
A dekantálás fogalma, megvalósítása
Derítés elve, befolyásoló paraméterei, derítőszerek, kivitelezés szabályai
Homogén rendszerek elválasztó művelete
A bepárlás fogalma, célja, befolyásoló paraméterei, megvalósítása a laboratóriumban
Bepárló készülékek
A kristályosítás fogalma, befolyásoló tényezői, eszközei
Az átkristályosítás célja, műveleti lépései, kivitelezése
A szárítás fogalma, a száradás sebességét befolyásoló tényezők, szárítóanyagok,
szárítóberendezések
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Desztillálás, szublimálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Időparaméterek, üzemi, félüzemi paraméterek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
4. szint Folyamatábrák kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A desztillálás célja, módszerei, fajtái
Az egyszerű desztillálás célja, megvalósítása
A desztilláló készülék típusai
A desztillálás szabályai
A frakcionált desztillálás célja, megvalósítása, desztilláló feltétek típusai
Vákuumdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája
Vákuumdesztilláló készülékek
Vákuumelőállítási módok a laboratóriumban
A vákuumdesztillálás szabályai
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Vízgőzdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája, készüléke, a kivitelezés szabályai
Az azeotróp desztillálás fogalma, célja, kivitelezése
A szublimálás fogalma, célja, kivitelezése
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Extrahálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
C típus Anyag- és energiamérlegek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az extrakció fogalma, elve, célja, csoportosítása
Az oldószerrel szemben támasztott követelmények
Szilárd-folyadék extrakció célja, fajtái, készülékei, kivitelezése
Folyadék-folyadék extrakció, fajtái, az oldószer megválasztása, készülékei
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81. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Ionok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
A veszélyes hulladék anyagokat előírás szerint tárolja
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hőérzékelés
4. szint Méregjelzések értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
344

Szaglás
Kézügyesség
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Tapasztalatok dokumentálása, reakcióegyenletek felírása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fontosabb kationok jellemző és érzékeny reakciói, a legfontosabb anionok kimutatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rögzíti a mintaátvétel időpontját, paramétereit
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Beállítja a reakciók paramétereit
Ellenőrzi a mérési eredményeket
Javaslatokat tesz a laboratóriumi munkavégzés esetlegesen szükséges változtatásaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
B típus Műszeres analitikai műszerek
B típus Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése, az eredmények minősítése
C típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Tömegmérés eszközeinek használata
4. szint Térfogatos analízis eszközeinek használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
4. szint Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 70%
Mérési eredmények kiszámítása 5%
Dokumentálás kézzel 5%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőoldatok készítése, pontos koncentrációjuk meghatározása, az indikátorok
alkalmazása, különböző típusú titrálások elvégzése (közvetlen, közvetett, fordított,
visszatitrálás)
Redoxi titrálások: permanganometria, jodo,- és jodimetria
Komplexometria
Csapadékos titrálások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a laboratóriumi munkahely elektromos ellátottságát
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Folyamatosan figyeli és szükség esetén jelzi az esetlegesen fellépő rendellenességeket
Kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Továbbítja a mérési adatokat
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
C típus Technológiai paraméterek mérése (nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás) és eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi tűzoltó készülékek használata
4. szint Villamos áram, magasfeszültség jelöléseinek értelmezése
4. szint Műszeres analitikában használatos műszerek és eszközök használata
4. szint Elsősegélynyújtás eszközeinek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyipari műveletek elvégzése, adatok rögzítése 70%
Eredmények kiszámítása 10%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt kémiai laboratórium
Képzési idő:
70 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konduktometriás mérés
Potenciometrikus mérés
Fotometriás mérés látható és UV-tartományban
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82. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Az áramütés elleni védekezés
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Tűzoltási módszerek
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
4. szint Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései,
munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, foglalkozás-egészségügy - foglalkozási
ártalmak és megbetegedések
Kollektív és egyéni egészségvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelmi fogalmak
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltás anyagai, eszközei
Vegyi anyagok biztonságtechnikája R és S mondatok
Foglalkozás-egészségügy
Elsősegélynyújtás
Foglalkozási ártalmak
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági és szervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Továbbítja a mérési adatokat
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adózás alapjai
D típus Humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
C típus Szabványügy
C típus Szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társasági formák, vállalkozások adózása, járulékfizetési kötelezettségei: az adózás
fogalmai, az adózás rendje, az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA, járulékok)
Vállalkozások szervezése:
– anyagi eszközök biztosítása
– humánerőforrás biztosítása
– vállalkozások szervezeti felépítése
– gyártási feltételeket biztosító folyamatok
– irányítási folyamatok
A témához kapcsolódó törvények fogalma, jelentősége
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178/7.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi,
tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelmi jogszabályok alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Környezettudatos szemlélet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyianyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők: savak, lúgok, mérgező anionok, nehézfémek, növényvédő szerek,
oldószerek, olajok, olajos anyagok, biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI),
fertőző anyagok
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Sugárszennyezés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása
Környezetvédelemre vonatkozó előírások, jogszabályok
Környezetvédelmi hatóságok
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178/1.0/2070-06

Szerves kémia II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/1.1/2070-06
178/1.2/2070-06
178/1.3/2070-06
178/1.4/2070-06
178/1.5/2070-06
178/1.6/2070-06

12
10
10
10
3
9

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Szulfonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Kémia szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szulfonsavak általános jellemzése
– típusai
– csoportosítás
– fizikai kémiai tulajdonságaik
– a szulfonálás, a szulfonsavak előállítása, gyakorlati alkalmazásuk (mosószerek,
felületaktív anyagok)
– fontosabb képviselőik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Tiolok, tioéterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tiolok, tioéterek
– a tiolok szerkezete, tulajdonságaik
– a tioéterek szerkezete, tulajdonságai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrátok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szénhidrátok általános jellemzése, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk
Mono- és diszacharidok:
– a cukorszerű szénhidrátok szerkezete, csoportosításuk
– a mono- és diszacharidok fizikai és kémiai tulajdonságai
– fontosabb mono- és diszacharidok gyakorlati jelentősége
Poliszacharidok:
– a keményítő szerkezete, tulajdonsága, jelentősége
– a cellulóz szerkezete, tulajdonsága, jelentősége
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavszármazékok és helyettesített karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavszármazékok:
– savhalogenidek
– savanhidridek
– észterek
– savamidok
– nitrilek
Szénláncban helyettesített karbonsavak:
– halogénezett savak
– hidroxikarbonsavak
– oxokarbonsavak
– aminosavak

357

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Diazóniumvegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, előállításuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Heterociklusos vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fogalmuk, szerkezetük, csoportosításuk
Egy heteroatomot tartalmazó öt- és hattagú gyűrűs vegyületek

359

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

86. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2070-06

Szerves
alapfolyamatok

azonosítója

szk
szk

178/2.1/2070-06
178/2.2/2070-06

36
28

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerves alapfolyamatok 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Halogénezés, nitrálás, szulfonálás, redukálás, oxidálás, acilezés, hidrolízis, alkáli
ömlesztés, észterezés alapfolyamatok fogalma
Az átalakításra kerülő anyagok, az átalakítást végző anyagok, a lejátszódó kémiai
reakciók, a folyamatot befolyásoló tényezők
A keletkezett anyagok kinyerése és tisztítása
A termék tulajdonsága, felhasználása
Az alapfolyamatok laboratóriumi kivitelezése
A kapcsolódó biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerves alapfolyamatok 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkilezés, diazotálás, kapcsolás, kondenzálás, Friedel-Crafts-reakció, polimerizáció,
polikondenzáció alapfolyamatok fogalma
Az átalakításra kerülő anyagok, az átalakítást végző anyagok, a lejátszódó kémiai
reakciók, a folyamatot befolyásoló tényezők
A keletkezett anyagok kinyerése és tisztítása
A termék tulajdonsága, felhasználása
Az alapfolyamatok laboratóriumi kivitelezése
A kapcsolódó biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások
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178/3.0/2070-06

Műszeres analitika

azonosítója

szk

178/3.1/2070-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres analitikai vizsgálatot végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Műszerek megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Műszeres laboratórium
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben

363

56

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

56

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Optikai mérések
A refraktometria: alapelve, a törésmutatót befolyásoló tényezők, a refraktométerek
felépítése és használatuk
A fotometria: a fotometria alaptörvénye, az abszorbancia és traszmittancia értelmezése, a
fotométerek felépítése
Infravörös spektroszkópia: vegyértékrezgések és deformációs rezgések, az infravörös
spektrum értékelésének szempontjai
UV-VIS-spektrofotometria: az elnyelési spektrum, mérések kiértékelési módszerei
Spektrofotometriás mérések
Lángfotometria: anyagok gerjesztése lángban, a műszer felépítése, a módszer
érzékenysége
Atomabszorpció: atomizálás folyamata, az elnyelési színkép, az atomabszorpciós készülék
felépítése, a vájtkatódlámpa szerepe
Elektrokémiai mérések
Potenciometria
- mérő- és referenciaelektródok, elektromotoros erő mérése
- potenciometrikus titrálás elve, fajtái, titrálási görbék, a végpont meghatározása
- pH-mérés
Konduktometria:
- elve, fajtái
- a vezetési titrálási görbék
Polarográfia:
- elmélete, a polarográfiás görbék lefutása, jellemzői, fémion-meghatározás kalibrációs
görbével illetve addíciós módszerrel
Kromatográfia
Kromatográfiás módszerek: adszorpciós kromatográfia (elúciós, frontális, kiszorításos),
oszlop-, és réteg-kromatográfia, megoszlási kromatográfia, ioncserés kromatográfia
A gázkromatográfia: a gázkromatográfia elmélete, a gázkromatográf felépítése, a
kromatográfiás jellemzők, a gázkromatogram kiértékelése
Nagy hatékonyságú folyadék-kromatográfia (HPLC)
A HPLC felépítése, mérési paraméterek megválasztása, értékelés
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88. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2070-06

Minőségirányítás

azonosítója

szk
szk
szk

178/4.1/2070-06
178/4.2/2070-06
178/4.3/2070-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a gyógyszerkönyvi előírásokat
Mérési módszer validálását végzi
A validálási dokumentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyógyszerkönyvi előírások
B típus Minőségbiztosítási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Minőségügyi dokumentációk tanulmányozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási (GXP) rendszer követelményeinek alkalmazása a
gyógyszerkészítmények előállítása során
Minőségbiztosítási elvek, alapfogalmak
Minőségbiztosítási rendszerekkel összefüggő ismeretek (szervezetismeret)
Minőségügyi Kézikönyv
Gyógyszerkönyvi előírások verifikálása
A minőségbiztosítási rendszer működtetésével (dokumentálás, ellenőrzés, karbantartás)
kapcsolatos formai és tartalmi követelmények, előírások értelmezése
Hatósági gyógyszerellenőrzés (inspekciók), auditálások, önellenőrzések előírásainak
értelmezése és alkalmazása
A minőségügyi oktatási rendszer formai és dokumentálási követelményeinek értelmezése

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségszabályozási tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a gyógyszerkönyvi előírásokat
Mérési módszer validálását végzi
A validálási dokumentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyógyszerkönyvi előírások
B típus Minőségbiztosítási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Minőségügyi dokumentációk tanulmányozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségszabályozással kapcsolatos alapfogalmak értelmezése
Minőség- és folyamatszabályozási ismeretek alkalmazása
A beszállítói rendszer alapelemeinek (értékelés, minősítés, kiválasztás) és szerepének
értelmezése
Statisztikai módszerek alkalmazása, statisztikai kimutatások készítése
Eljárási utasítások (S.O.P.) elkészítése, betartása
Munka- és vizsgálati utasítások, technológiai előiratok (gyártási lapok, minőségi
specifikációk, vizsgálati utasítások) készítése az előírásoknak megfelelően
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőség-ellenőrzési tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a gyógyszerkönyvi előírásokat
Mérési módszer validálását végzi
A validálási dokumentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyógyszerkönyvi előírások
B típus Minőségbiztosítási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Minőségügyi dokumentációk tanulmányozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőség-ellenőrzési módszerek, technikák
A minőség-ellenőrzés ügyviteli feladatai
Ellenőrzési, vizsgálati, mérési és minősítő módszerek alkalmazása az eljárás módszerek,
analitikai módszerek és tisztítás-validálás, valamint a gyógyszerformák gyógyszerkönyvek
szerinti vizsgálata során
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A megbízhatóság ellenőrzése, dokumentálása
Eljárási utasítások felülvizsgálata, karbantartása
Az ellenőrzött műszerek, alkalmazott eszközök és berendezések szakszerű és biztonságos
használata, kezelése
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89. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2070-06

Gyógyszerkészítmények vizsgálata

azonosítója

sza

178/5.1/2070-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyógyszerkészítmények vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres analitikai vizsgálatot végez
Gyógyszerkészítményt vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
B típus Gyógyszertermékek fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszerek és eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 80%
Számítási eredmények értékelése 10%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyvvezetés 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyógyszervizsgálati laboratórium
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szilárd gyógyszerformák: hatóanyag-egységesség, hatóanyag-kioldódás, tablettaszétesés,
tablettaszilárdság, tablettakopás, tabletta egyedi és átlagtömege
Injekciós készítmények: sterilitás, endotoxin-mérés, töltettérfogat, láthatatlan részecskék
Kenőcsök, krémek: töltettömeg, hatóanyagszemcseméret eloszlása, viszkozitás
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90. TANANYAGEGYSÉG

178/6.0/2070-06

Gyógyszergyártási
ismeretek I.

azonosítója

sza

178/6.1/2070-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyógyszergyártási ismeretek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális gyógyszerkészítményeket gyárt (tabletta, drazsé, injekció, kenőcs, kúp)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógyszertermékek fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 10%
Adatgyűjtés vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyógyszer fogalma, osztályozása hatástani szempontból
Gyógyszerhatóanyagok előállítási módjai
Gyógyszerformák kialakítása (eljárási műveletek, legfontosabb segédanyagok)
Általános gyógyszer-technológiai műveletek, berendezések, segédanyagok, szerszámok
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91. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2070-06

Gyógyszergyártási
ismeretek II.

azonosítója

szk

178/7.1/2070-06

50

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyógyszergyártási ismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális gyógyszerkészítményeket gyárt (tabletta, drazsé, injekció, kenőcs, kúp)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógyszertermékek fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 10%
Adatgyűjtés vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Higiené (fogalma, üzemi higiéné, személyi higiéneé, viselkedési szabályok a
gyógyszergyártó üzemekben)
Mikrobiológiai követelmények
Gyógyszercsomagolási műveletek, legfontosabb gépi berendezései
Sterilezés
Különféle gyógyszerformák ellenőrző vizsgálatai
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92. TANANYAGEGYSÉG

178/8.0/2070-06

Fizikai kémia II.

azonosítója

szk
szk

178/8.1/2070-06
178/8.2/2070-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egy- és többkomponensű rendszerek, halmazállapotok és halmazállapotváltozások
Homogén és heterogén rendszerek jellemzői
Elegyek szétválasztása
Dinamikus egyensúlyi rendszerek
Elektrolit-egyensúlyok
Elektrokémia
Reakciókinetika
Termokémia
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.2/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatok, diagramok készítése, elemzése
Számítási feladatok a fizikai kémia témaköreiben
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93. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

178/9.0/2070-06

Preparatív feladatok

szk

178/9.1/2070-06

0

110

0 110

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Preparatív feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, szűrés, centrifugálás,
szárítás, bepárlás, liofilizálás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyianyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 80%
Számítási eredmények értékelése 10%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyvvezetés 10%
A képzési helyszín jellege:
Szerves preparatív laboratórium
Képzési idő:
110 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A preparátum készítéséhez szükséges anyagok kiválasztása, mennyiségének kiszámítása, a
preparátumok elkészítéséhez szükséges eszközök, berendezések kiválasztása,
összeszerelése
A preparátum elkészítése a recept pontos betartásával, a laboratóriumi műveletek
alkalmazásával
A termék kinyerése, a termék tisztaságának meghatározása
A gyakorlati munka dokumentálása
Szerves funkciós csoportok vizsgálata
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178/10.0/2070-06 Műszeres analitika

azonosítója

szk

178/10.1/2070-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres analitikai vizsgálatot végez
Gyógyszerkészítményt vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Műszerek és eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 80%
Számítási eredmények értékelése 10%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyvvezetés 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
168 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektrokémiai mérések:
Kémiai paraméterek (pH, koncentráció, disszociációfok stb.) meghatározása
konduktometrás és potenciometriás módszerrel
Fémion meghatározás kalibrációs görbével, illetve addíciós módszerrel, polarográfiás
módszerrel
Kromatográfiás mérések:
Oszlop-kromatográfia, VRK, kivitelezése, a kromatogram értékelése
Mérés gázkromatográfon és folyadékkromatográfon
A minta előkészítése, beadagolása
A műszer kezelése
A mérési eredmény értékelése
Optikai mérések:
Spektrofotometriás méréseknél minta előkészítése, oldatsorozat készítése, spektrum
felvétele, értékelése, kalibrációs görbe felvétele, a műszer kezelése
IR fotometriás mérések és azok kiértékelése
Lángfotometriás, atomabszorpciós mérések
Mérőeszközök és készülékek hitelesítési feladatai
Analitikai eljárások, módszerek validálása
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178/11.0/2070-06 Mérések értékelése

azonosítója

szk

178/11.1/2070-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/11.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérési adatok feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési módszer validálását végzi
A validálási dokumentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
B típus Statisztikai módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Mérési adatok statisztikai feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési adatok rendezése, táblázatba foglalása
Mérési adatok nagyságrendi konvertálása
Táblázatkezelő programok alkalmazása
Szerkesztett és számítógépes diagramok készítése mérési adatsorból
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek
A mérési eredmények statisztikai értékelése: középérték és szórás fogalma, számítása,
kiugró eredmények kezelése
Hitelesítő görbe (egyenes) mérési adatokhoz való illesztése hagyományos módon és
számítógéppel
Korreláció fogalma, meghatározása szoftver alkalmazásával
Eredmény számítása az illesztő görbe egyenletének felhasználásával
A mérési eredmények megbízhatósága
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178/12.0/2070-06

Szakmai idegen
nyelv II.

azonosítója

szk

178/12.1/2070-06

64

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/12.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres analitikai vizsgálatot végez
Gyógyszerkönyvi vizsgálatot végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban és gyógyszergyártásban használt eszközök, gépek,
berendezések, anyagok megnevezései, speciális kifejezések
Kémiai receptúrák, vegyipari eljárások, idegen nyelvű szabványok, műszerek kezelési
utasításának fordítása
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178/13.0/2070-06 Informatika

azonosítója

szk
szk

178/13.1/2070-06
178/13.2/2070-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/13.1/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép és környezete, perifériák
A számítógépes szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek csoportosítása
Fájlkezelés
Víruskezelő és tömörítő programok
Grafikus környezetet támogató szoftverek és segédprogramok
Szövegszerkesztés: a dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, egyenletszerkesztő használata, nyomtatás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/13.2/2070-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
385

Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés: Alapfogalmak, matematikai műveletek a táblázatban, a táblázat
formázása, cellák másolása, áthelyezése, törlése
Függvények használata
Grafikon készítése
Jegyzőkönyvkészítés
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Az 54 524 01 0010 54 05 azonosító számú, Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi
technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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178/1.0/2049-06

Vegyészeti
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/1.1/2049-06
178/1.2/2049-06
178/1.3/2049-06
178/1.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atomok szerkezete
A periódusos rendszer
Az atomok jellemzői
Az ionok
A kémiai kötések
Az anyagi halmazok
Az anyagi rendszerek
A kémiai átalakulások
A kémiai reakciók típusai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
388

Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 40%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 40%
Számítási eredmények értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai jelrendszer használata
Kémiai mennyiségek
Vegyületek százalékos összetétele
Oldatok összetételének számítása
Oxidációs számok meghatározása
Kémiai reakciók írása
Sztöchiometriai számítások
Gázok moláris térfogatának alkalmazása számításokban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
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Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
Nemesgázok, s-mező elemei és vegyületei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Rendszerezési készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
p- és d-mező elemei és vegyületei
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99. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2049-06

Laboratóriumi
alapfeladatok I.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Szükség esetén osztályozza a mintákat szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom stb. szerint
Méri a minták fizikai jellemzőit
Elvégzi a minták mikroszkopikus vizsgálatát
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka- és tűzvédelem a laboratóriumban
A laboratóriumban használt eszközök és kezelésük
A laboratóriumban használt vegyszerek tárolása, kezelése
A munkanapló vezetésének követelményei
Tömegmérés gyorsmérlegen és analitikai mérlegen
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Fizikai jellemzők mérése (sűrűség, olvadáspont, forráspont, törésmutató)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
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Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oldás folyamata, kivitelezése
Adott összetételű oldatok készítése tiszta, szilárd anyagból, kristályvizet tartalmazó sóból,
oldatokból hígítással, keveréssel, töményítéssel
Az oldatkészítéssel kapcsolatos számítások táblázatok használata (oldhatóság,
koncentráció-sűrűség táblázatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gravimetria
C típus Térfogatos analízis
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
393

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy gravimetriás mérés kivitelezése
Mérőoldat készítése, pontos koncentráció meghatározása
Sav-bázis titrálás kivitelezése
pH-mérés elektrokémiai módszerrel
Fotometriás mérés látható tartományban
Vékonyréteg kromatográfia kivitelezése
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100. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2049-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a laboratóriumi műveletekbe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Elvégzi a szükséges érzékszervi vizsgálatokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Szilárd-, folyadék- és gázfázisban végrehajtott folyamatok
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
C típus Gyártmányfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves preparátum előállítása
Sztöchiometriai számítások elvégzése, kitermelési százalék számítása, a munka
dokumentálása
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101. TANANYAGEGYSÉG

178/4.0/2049-06

Fizikai kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/4.1/2049-06
178/4.2/2049-06
178/4.3/2049-06
178/4.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egykomponensű rendszerek:
A gázállapot: általános jellemzői, tökéletes és reális gázok, az egyszerű gáztörvények,
tökéletes gázok állapotegyenlete, gázok sebessége, energiája, sebesség- és energiaeloszlás, diffúzió
A folyadékállapot: általános jellemzés, viszkozitás és felületi feszültség fogalma
Párolgás, forrás, kondenzáció
Tenzió fogalma, befolyásoló tényezői
A szilárd állapot: általános jellemzés, rácstípusok
Olvadás, fagyás, szublimáció
A látens hő fogalma
Heterogén rendszerek: jellemzése, egy- és kétkomponensű rendszer fázisdiagramja
A parciális nyomás fogalma, átlagos moláris tömeg
Homogén többkomponensű rendszerek: a gázelegyek, a Dalton-törvény
Oldatok, elegyek
Összetétel megadásának módjai
Folyadékelegyek párolgása, parciális tenzió, tenzió- és forráspontgörbék, Konovalovtörvények
Folyadékelegyek desztillációja, rektifikálás, kíméletes desztillációk
Híg oldatok törvényei
A megoszlási egyensúly
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
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C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáztörvények és a gázok állapotegyenletének alkalmazása ideális gázokra
Gázok sebessége
Hőtani számítások a halmazállapot-változásokra
Rácstípusok tulajdonságainak értelmezése
Fázisdiagram értelmezése
Dalton-törvény alkalmazása, parciális és össznyomás számítása
Gázelegyek összetétele, átlagos moláris tömeg
Tenzió- és forráspontgörbék szerkesztése, értelmezése
Konovalov-törvények alkalmazása
Koncentráció-számítási és oldhatósági feladatok
Híg oldatok törvényeinek alkalmazása
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Extrakciós számítások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dinamikus egyensúlyi rendszerek és az egyensúly befolyásolása
Elektrolitegyensúlyok
pH fogalma
Erős és gyenge elektrolitok pH-ja
Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás fogalma
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Elektrokémiai alapfogalmak, elektrolitok vezetése, elektródfolyamatok
Első-, másodfajú és különleges elektródok
Elektródpotenciál, elektromotoros erő
Elektrolízis és mennyiségi törvényei
Galvánelemek és akkumulátorok
Polarizációs jelenségek
Reakciókinetikai alapfogalmak
Reakciók rendűsége, reakciósebesség
Összetett reakciók
Katalízis
Termokémia, korróziós jelenségek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Erős savak és bázisok pH-ja
Egyértékű gyenge savak, bázisok és pufferoldatok pH-ja
Elktródfolyamatok írása, elektródpotenciál és elektromotoros erő számítása, Faradaytörvények alkalmazása
Reakciósebességi számítások elsőrendű folyamatokra
Termokémiai egyenletek írása, Hess-tételének alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

102. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2049-06

Szakmai idegen
nyelv I.

azonosítója

sza
sza

178/5.1/2049-06
178/5.2/2049-06

36
36

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok
megnevezései, jellemző kifejezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései,
jellemző kifejezések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

103. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2050-06

Szerves kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

178/1.1/2050-06
178/1.2/2050-06
178/1.3/2050-06
178/1.4/2050-06
178/1.5/2050-06
178/1.6/2050-06
178/1.7/2050-06
178/1.8/2050-06

18
8
8
12
4
8
14
18

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

90

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrogének
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Arányérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
405

Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telített szénhidrogének:
– az alkánok homológ sora, tulajdonságaik, csoportosításuk
– kémiai reakciói
– az alkánok előfordulása, előállítása
– cikloalkánok szerkezete, tulajdonságaik
– a cikloalkánok reakciói
Telítetlen szénhidrogének:
– az alkének szerkezete, homológ sora, csoportosítása
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik (addíció, polimerizáció, szubsztitúciós
reakciók)
– az alkadiének fogalma, csoportosítása, reakciói
– az alkinek: az acetilén tulajdonságai, addíciója
Aromás szénhidrogének:
– az aromás szerkezet
– a benzol tulajdonságai, reakciói, a szubsztitúciós szabályok
– a benzol homológ sora, a toluol tulajdonságai, felhasználása
– a xilolok, az etil-benzol, a naftalin előállítása, felhasználása
– kondenzált többgyűrűs aromások: naftalin, antracén, fenantrén
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Halogénszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
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Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Vészhelyzetek jelzésére szolgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A halogénszármazékok általános jellemzése, típusaik, csoportosításuk, fizikai és kémiai
tulajdonságaik
– a halogénezett szénhidrogének kémiai átalakulásai (Grignard-vegyületek képzése,
szubsztitúciós reakciók, eliminációs reakciók)
– fontosabb halogénszármazékok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Nitrogéntartalmú vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nitrovegyületek fogalma, csoportosításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik,
felhasználásuk, előállításuk, fontosabb képviselőik, néhány iparilag jelentős speciális
átalakulásuk (redukció savas és lúgos közegben)
Az aminok általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidroxiszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános jellemzésük, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk:
Az alkoholok:
– az alkoholmolekulák szerkezete, polaritása, disszociációja
– fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik, speciális átalakulásaik
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– előállításuk szénhidrogének oxidációjával, alkil-halogenidek hidrolízisével,
oxovegyületek redukciójával
– fontosabb képviselőik
A fenolok:
– a molekulák polaritása, disszociációja
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, acilezhetőség, szubsztitúciós reakciók
– a fenolok előfordulása, előállításuk
– fontosabb képviselőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Éterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éterek szerkezete, tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik, gyakorlati
alkalmazásuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Oxovegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oxovegyületek általános jellemzése, fogalma, csoportosítása
– szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik
– előállításuk
Fontosabb oxovegyületek:
– a formaldehid és az acetaldehid
– benzaldehid
– aceton, etil-metil-keton
Kinonok:
– a kinonok kémiai tulajdonságai, fontosabb képviselői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.7/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavak általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.8/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Makromolekulák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Makromolekulák csoportosítása
Természetes makromolekulák: fehérjék, szénhidrátok, kaucsuk
Mesterséges makromolekulák, műanyagok fogalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

104. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2050-06

Munkajogi
ismeretek

azonosítója

sza

178/2.1/2050-06

9

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkabiztonság jogi alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információátadás, tájékoztatás
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

105. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2050-06

Laboratóriumi
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

178/3.1/2050-06
178/3.2/2050-06
178/3.3/2050-06
178/3.4/2050-06
178/3.5/2050-06

4
4
4
3
3

0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Fertőtleníti a munka során használt eszközöket, berendezéseket
Feladatát a technológiákból adódó higiéniai szabályok (előírások) szerint végzi
Elvégzi a beérkezett anyagok tételazonosítását
Gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprítás, fajtázás, homogenizálás
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Laboratóriumokat kiszolgáló hálózatok
B típus Vákuumban és nyomás alatt végzett műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás fogalma, célja, eszközei
A szitálás célja, eszközei, a szitaanalízis
Az oldatok fajtái, az oldás folyamata, befolyásoló tényezői, az oldhatóság fogalma és
befolyásoló tényezői, oldatok összetételének jellemzése
Kolloidok fogalma, kolloid oldat
A keverés célja, a keverés hatékonyságát befolyásoló tényezők, a keverő kiválasztásának
szempontjai, keverő típusok, nyitott és zárt keverőberendezések
A rázás alkalmazása, rázóberendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőátadási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőátadási műveletek
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
B típus Mértékrendszerek konverziója
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőátadási műveletek:
Alapfogalmak: hőmennyiség, fajhő fogalma és mértékegysége, hőmennyiség függése az
anyagi jellemzőktől, hőmérséklet-különbségtől
– hőátadás módjai: hővezetés, hősugárzás, hőáramlás, hőátbocsátás
– hőhordozók és tulajdonságaik
Melegítés:
– közvetlen és közvetett melegítés fogalma, előnyei, hátrányai
– a közvetlen melegítés eszközei és használatuk
– a közvetett melegítés eszközei és használatuk
Az izzítás alkalmazása, az izzítókemencék
Hűtés:
– közvetlen, közvetett hűtés fogalma, előnyei, hátrányai
– hűtőközegek jellemzői
– hűtés: levegővel, vízzel, jéggel, hűtőkeverékekkel, szárazjéggel és cseppfolyós széndioxiddal
– hűtőberendezések
– hűtők fajtái
– hűtőgépek fajtái és használatuk
Termosztálás:
– a termosztálás elve
– a termosztálás feladata
– egyszerű termosztátok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Elválasztási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Hatékonyság, hatásfok, kapacitás számításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi műveleteket értelmező rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lecsapás fogalma, célja
A csapadékleválasztás körülményeinek megválasztása, a lecsapás kivitelezése, ellenőrzése
A kisózás fogalma, célja, kivitelezése
Ülepítés, szűrés, centrifugálás fogalma, elméleti alapjai, befolyásoló tényezői,
készülékeinek szerkezete, működése, kiválasztása
A dekantálás fogalma, megvalósítása
Derítés elve, befolyásoló paraméterei, derítőszerek, kivitelezés szabályai
Homogén rendszerek elválasztó művelete
A bepárlás fogalma, célja, befolyásoló paraméterei, megvalósítása a laboratóriumban
Bepárló készülékek
A kristályosítás fogalma, befolyásoló tényezői, eszközei
Az átkristályosítás célja, műveleti lépései, kivitelezése
A szárítás fogalma, a száradás sebességét befolyásoló tényezők, szárítóanyagok,
szárítóberendezések
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Desztillálás, szublimálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Időparaméterek, üzemi, félüzemi paraméterek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
4. szint Folyamatábrák kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A desztillálás célja, módszerei, fajtái
Az egyszerű desztillálás célja, megvalósítása
A desztilláló készülék típusai
A desztillálás szabályai
A frakcionált desztillálás célja, megvalósítása, desztilláló feltétek típusai
Vákuumdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája
Vákuumdesztilláló készülékek
Vákuumelőállítási módok a laboratóriumban
A vákuumdesztillálás szabályai
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Vízgőzdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája, készüléke, a kivitelezés szabályai
Az azeotróp desztillálás fogalma, célja, kivitelezése
A szublimálás fogalma, célja, kivitelezése

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Extrahálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
C típus Anyag- és energiamérlegek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az extrakció fogalma, elve, célja, csoportosítása
Az oldószerrel szemben támasztott követelmények
Szilárd-folyadék extrakció célja, fajtái, készülékei, kivitelezése
Folyadék-folyadék extrakció, fajtái, az oldószer megválasztása, készülékei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Ionok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
A veszélyes hulladék anyagokat előírás szerint tárolja
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hőérzékelés
4. szint Méregjelzések értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
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Szaglás
Kézügyesség
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Tapasztalatok dokumentálása, reakcióegyenletek felírása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fontosabb kationok jellemző és érzékeny reakciói, a legfontosabb anionok kimutatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rögzíti a mintaátvétel időpontját, paramétereit
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Beállítja a reakciók paramétereit
Ellenőrzi a mérési eredményeket
Javaslatokat tesz a laboratóriumi munkavégzés esetlegesen szükséges változtatásaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
B típus Műszeres analitikai műszerek
B típus Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése, az eredmények minősítése
C típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Tömegmérés eszközeinek használata
4. szint Térfogatos analízis eszközeinek használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
4. szint Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 70%
Mérési eredmények kiszámítása 5%
Dokumentálás kézzel 5%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőoldatok készítése, pontos koncentrációjuk meghatározása, az indikátorok
alkalmazása, különböző típusú titrálások elvégzése (közvetlen, közvetett, fordított,
visszatitrálás)
Redoxi titrálások: permanganometria, jodo,- és jodimetria
Komplexometria
Csapadékos titrálások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a laboratóriumi munkahely elektromos ellátottságát
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Folyamatosan figyeli és szükség esetén jelzi az esetlegesen fellépő rendellenességeket
Kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Továbbítja a mérési adatokat
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
C típus Technológiai paraméterek mérése (nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás) és eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi tűzoltó készülékek használata
4. szint Villamos áram, magasfeszültség jelöléseinek értelmezése
4. szint Műszeres analitikában használatos műszerek és eszközök használata
4. szint Elsősegélynyújtás eszközeinek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyipari műveletek elvégzése, adatok rögzítése 70%
Eredmények kiszámítása 10%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt kémiai laboratórium
Képzési idő:
70 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konduktometriás mérés
Potenciometrikus mérés
Fotometriás mérés látható és UV-tartományban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Az áramütés elleni védekezés
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Tűzoltási módszerek
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
4. szint Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései,
munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, foglalkozás-egészségügy - foglalkozási
ártalmak és megbetegedések
Kollektív és egyéni egészségvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelmi fogalmak
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltás anyagai, eszközei
Vegyi anyagok biztonságtechnikája R és S mondatok
Foglalkozás-egészségügy
Elsősegélynyújtás
Foglalkozási ártalmak
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági és szervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Továbbítja a mérési adatokat
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adózás alapjai
D típus Humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
C típus Szabványügy
C típus Szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társasági formák, vállalkozások adózása, járulékfizetési kötelezettségei: az adózás
fogalmai, az adózás rendje, az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA, járulékok)
Vállalkozások szervezése:
– anyagi eszközök biztosítása
– humánerőforrás biztosítása
– vállalkozások szervezeti felépítése
– gyártási feltételeket biztosító folyamatok
– irányítási folyamatok
A témához kapcsolódó törvények fogalma, jelentősége

431

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

109. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2050-06

Környezetvédelem
alapjai

azonosítója

sza

178/7.1/2050-06

18

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

18
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi,
tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelmi jogszabályok alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Környezettudatos szemlélet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyianyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők: savak, lúgok, mérgező anionok, nehézfémek, növényvédő szerek,
oldószerek, olajok, olajos anyagok, biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI),
fertőző anyagok
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Sugárszennyezés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása
Környezetvédelemre vonatkozó előírások, jogszabályok
Környezetvédelmi hatóságok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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0

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Előadás tartása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezeti kémia alapelvei
Az atmoszféra összetétele, kémiája
A hidroszféra összetétele, kémiája
A litoszféra kémiája
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetbiológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Előadás tartása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológia szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bioszféra
Evolúció, biogeográfiai alapok, rendszertan, viselkedéstan, konzervációs biológia
Környezetegészségtan
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Előadás tartása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természeti környezet
Élettelen környezeti tényezők
Biológiai organizáció, ökológiai rendszerek
Hazai biocönózisok
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178/2.0/2071-06

Környezeti elemek
védelme

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/2.1/2071-06
178/2.2/2071-06
178/2.3/2071-06
178/2.4/2071-06
178/2.5/2071-06
178/2.6/2071-06

42
21
7
28
21
7

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezetkémia
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízkészlettel kapcsolatos ismeretek
A vízminőség fogalma
A vízigény, vízminőség, vízkészlet kapcsolata
A vízhasználók minőségi igényei
Vízfelhasználás
Fizikai, kémiai, biológiai, bakterológiai vízminősítés
A minőség-vizsgálati eredmények rendszerezése, vízminőségi osztályok
A vízszennyezések és hatásaik a vízi ökoszisztémára
Vízminőségi kárelhárítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőtisztaság-védelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezetkémia
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetvédelem
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légszennyezés és hatásai
Határértékek, minősítés
Légszennyezés csökkentésének lehetőségei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezetkémia
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
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B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajok genetikai osztályozása
A talajok jellemzői
A talajszennyező anyagok
A talaj mennyiségi és minőségi védelme
Talajpusztító folyamatok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.4/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezetkémia
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
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B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hulladék mint környezetterhelés
A hulladék fogalma, csoportosítása
A hulladékok mennyisége, fizikai, kémiai, biológiai jellemzői, káros hatásaik
A hulladék keletkezésének megelőzése
Hulladékok kezelése
A mennyiség csökkentésének lehetőségei
Veszélyes hulladékok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.5/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Zaj, rezgés és sugárzások elleni védelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zaj- és hőterhelési vizsgálatot végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Rezgés- és sugárzásvizsgálatot végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hangtani alapfogalmak
A főbb zaj- és rezgésforrások
A zaj és a rezgés élettani hatásai
Zaj- és rezgéscsökkentés
A radioaktivitás alapfogalmai
A sugárzások káros hatásai
Atomerőművek környezeti hatásai
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.6/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológia
B típus Környezetbiológia
B típus Környezetkémia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelmi alapismeretek: a környezet- és természetvédelem kapcsolata, a
természetvédelem feladata
A természeti értékeinket veszélyeztető jelenségek
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178/3.0/2071-06

Környezettechnológiai eljárások

azonosítója

szk
szk
szk
szk

178/3.1/2071-06
178/3.2/2071-06
178/3.3/2071-06
178/3.4/2071-06

16
16
8
16

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
A vízvédelem technológiai eljárásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Technológiai folyamatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ivóvíz-tisztítás technológiája
Felszíni és felszínalatti vizek kezelése
Települési, ipari és mezőgazdasági szennyvizek tisztítása
Szennyvizek utókezelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
A levegővédelem technológiai eljárásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Technológiai folyamatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Füstgázok és technológiai véggázok tisztítási módszerei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
A talajvédelem technológiai eljárásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Technológiai folyamatok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajtisztítási technológiák
Talajvíz-tisztítási technológiák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.4/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
A hulladékkal kapcsolatos eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Technológiai folyamatok értelmezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékgyűjtés, tárolás, szállítás
Termelési és települési hulladék kezelése
A hulladékhasznosítás
Hulladékok ártalmatlanítása
Hulladék lerakása
Komposzt és biogáz előállítása, hasznosítása
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178/4.0/2071-06

azonosítója

Környezetvédelmi
gépek, berendezések

szk
szk
szk
szk

178/4.1/2071-06
178/4.2/2071-06
178/4.3/2071-06
178/4.4/2071-06

12
12
6
12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszennyezés elleni védekezés berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Berendezések felismerése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízben levő mechanikai szennyezések eltávolításának lehetőségei: rácsok, sziták,
ülepítők, ülepítő-derítő berendezések zsírfogók centrifugák
Oldott szennyezések eltávolítására alkalmas berendezések: ioncserélők, levegőztetős
medencék
Sótalanító berendezések: desztilletveációs berendezések, membránfolyamatok elvén
működő berendezés
Víztartályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Légszennyezés elleni védekezés berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Berendezések felismerése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Porleválasztók: mechanikai, elektrosztatikus porszűrők
Nedves gáztisztítók, abszorberek: tornyok, Venturi-mosók
Adszorberek
Kémiai reakció elvén működő berendezések: termikus égetőberendezés, katalitikus
reaktorok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
A talajkárelhárítás berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Berendezések felismerése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mosók, levegőztetők, fixálók
Biológiai lebontás elvén működő berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.4/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékfeldolgozás berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnológiai eljárások
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezetvédelem
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Berendezések felismerése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Törőberendezések, aprítóberendezések
Osztályozóberendezések
Hulladékégetők
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178/5.0/2071-06

Környezetkárosító
hatások

azonosítója

szk

178/5.1/2071-06

32

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipari és egyéb tevékenységek káros hatásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Adatgyűjés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi tevékenység káros hatásai
Vegyipar, galvanizálók, a könnyűipar, nehézipar, építőipar, élelmiszeripar, energiaellátás,
közlekedés, kereskedelem, vendéglátás, mezőgazdaság, kórházak környezetre gyakorolt
káros hatása
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178/6.0/2071-06

Környezetvédelmi
analitika

azonosítója

szk
szk
szk

178/6.1/2071-06
178/6.2/2071-06
178/6.3/2071-06

12
36
16

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti elemek mintavételi és mintakezelési módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezeti elemek mintavételi feladatait végzi
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Eszközök megismerése 30%
Eljárás utasítások megismerése 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mintavétel előkészítése
A mintavétel módjai
Helyszíni elemzések alkalmazása
A mintatartósítás, szabványos szállítás, tárolás
A mintával kapcsolatos dokumentumok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
A környezeti elemek analitikája és a helyes laboratóriumi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Jogszabály értelmezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Eszközök megismerése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyes laboratóriumi gyakorlat alapelvei és követelményei
A laboratóriumok kémiai biztonsága
A környezeti minták (víz, levegő, talaj, hulladék) elemzésének jelentősége
A környezetvédelem analitikai jellemzői
A környezeti mintákban meghatározandó komponensek ismertetése
A meghatározások előírásai, szabványok, előírások, határértékek, standard anyagok
ismertetése
Levegő-, víz-, talaj- és hulladékvizsgálatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérési eredmények statisztikai értékelése és számítógépes feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Matematikai számítások végzése 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszeres és véletlen hiba
Mérési eredmény becslése és megbízhatósága
Várható érték- és szórásszámítás
Kiugró adatok kezelése
Kalibrációs görbe készítése, illesztése
A mérési eredmények számítógépes feldolgozása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

116. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2071-06

Környezeti elemek
laboratóriumi
vizsgálata

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/7.1/2071-06
178/7.2/2071-06
178/7.3/2071-06
178/7.4/2071-06
178/7.5/2071-06
178/7.6/2071-06

0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti elemek fizikai jellemzőinek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
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Kézügyesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Környezetvédelmi laboratóriumi mérések végzése 50%
Eredmények dokumentálása 20%
Mérési jegyzőkönyv vezetése 10%
Eredmények kiszámítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz fizikai jellemzőinek vizsgálata: szín, szag, zavarosság, hőmérséklet
A levegő fizikai jellemzőinek mérése: hőmérséklet, légnyomás, páratartalom
(meteorológiai adatok)
Portartalom
A talaj fizikai jellemzőinek mérése: víztartalom, vízáteresztő képesség, konzisztenciavizsgálatok, szemcseösszetétel, genetikai osztályozás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
A víz kémiai analízise
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Környezetvédelmi laboratóriumi mérések végzése 50%
Eredmények dokumentálása 20%
Mérési jegyzőkönyv vezetése 10%
Eredmények kiszámítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel és minta előkészítés után, a víz kémiai jellemzőinek vizsgálata: lúgosság,
keménység, iontartalom, KOI, BOI, oldottoxigén-tartalom, oldott sótartalom
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb környezeti elemek kémiai analízise
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Környezetvédelmi laboratóriumi mérések végzése 50%
Eredmények dokumentálása 20%
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Mérési jegyzőkönyv vezetése 10%
Eredmények kiszámítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel és minta előkészítés után
A levegő kémiai jellemzőinek vizsgálata: nitrogén-oxid, kén-dioxid tartalom
Csapadék savassága
A talaj kémiai összetételének vizsgálata
Savasság, lúgosság, iontartalom, nedvességtartalom
A hulladékok kémiai vizsgálata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.4/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti elemek biológiai és mikrobiológiai vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetbiológia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
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Biológiai jellgű mérések elvégzése 70%
Eredmények dokumentálása 20%
Mérési jegyzőkönyv vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Biológiai laboratórium
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikroszkóp és használata
Alapvető mikroszkópi preparátumok készítése
Határozási gyakorlatok
Vízminták vizsgálata
Zsír-, szénhidrát- és fehérje-kimutatási módszerek
Mikrobiológiai vizsgálatok: táptalajkészítés, átoltás, kenetkészítés
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.5/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti elemek korszerű műszeres analitikai vizsgálata elválasztás nélkül
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
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Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszeres analitikai mérések végzése 50%
Eredmények dokumentálása 20%
Mérési jegyzőkönyv vezetése 10%
Eredmények kiszámítása 10%
Adatfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel és minta előkészítés után a levegő, a víz és a talaj szervetlen és szerves
alkotóinak és szennyezéseinek elválasztással, illetve elválasztás nélkül történő
meghatározása
Eredmények értékelése, következtetések levonása
Alkalmazott módszerek: spektrofotometria, atomabszorpciós spektrofotometria,
lángfotometria, elektrokémiai mérések
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.6/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti elemek korszerű műszeres analitikai vizsgálata elválasztással
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Előkészíti a környezetvédelmi mérést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszeres analitikai mérések végzése 50%
Eredmények dokumentálása 20%
Mérési jegyzőkönyv vezetése 10%
Eredmények kiszámítása 10%
Adatfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszeres analitikai laboratórium
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel és minta előkészítés után a levegő, a víz és a talaj szervetlen és szerves
alkotóinak és szennyezéseinek elválasztással, illetve elválasztás nélkül történő
meghatározása
Eredmények értékelése, következtetések levonása
Alkalmazott módszerek: kromatográfiás mérések GC, HPLC, VRK
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117. TANANYAGEGYSÉG

178/8.0/2071-06

Terepi gyakorlatok

azonosítója

szk
szk
szk

178/8.1/2071-06
178/8.2/2071-06
178/8.3/2071-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni vízminőségi vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Egyszerű helyszíni mérések elvégzése 40%
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Tapasztalatok leírása 20%
Helyszíni dokumentálás 20%
Minta tartósítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felszíni vizek kémiai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata hordozható eszközökkel,
műszerekkel
A felszíni vizek biológiai minősítése
A biotikus index meghatározása
Mintavétel gyakorlása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni levegőminőségi vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Egyszerű helyszíni mérések elvégzése 40%
Tapasztalatok leírása 30%
Helyszíni dokumentálás 30%
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A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Ipari környezet
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levegő szennyezettségét mérő mobil és telepített állomások, hálózatok tanulmányozása

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni talajminőségi vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Talajra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetkémia
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Környezetvédelmi mintavételi eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Egyszerű helyszíni mérések elvégzése 40%
Tapasztalatok leírása 30%
Helyszíni dokumentálás 30%
A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Ipari környezet
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata hordozható eszközökkel, műszerekkel
Mintavétel gyakorlása
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178/9.0/2071-06

Környezettechnikai
gyakorlatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/9.1/2071-06
178/9.2/2071-06
178/9.3/2071-06
178/9.4/2071-06
178/9.5/2071-06
178/9.6/2071-06
178/9.7/2071-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Zaj-, rezgés-, radioaktivitás-mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zaj- és hőterhelési vizsgálatot végez
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Rezgés- és sugárzásvizsgálatot végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezetbiológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Környezettechnikai mérések elvégzése 30%
Mérési adatok dokumentálása 20%
Eredmények rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Laboratórium
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nukleáris méréstechnika
Sugárzásmérés
Radonkoncentráció mérése
Zajmérés, zajtérkép készítése
Rezgésmérés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológiai és hidraulikai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Környezettechnikai mérések elvégzése 30%
473

Mérési adatok dokumentálása 20%
Eredmények rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki laboratórium
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidrometeorológiai mérések: hőmérséklet, csapadék, szél
Vízrajzi adatok feldolgozása
Nyomóvezetékben mozgó víz vizsgálata: áramlási veszteségek, térfogatáram-mérés
Fluidumok szállítása, szivattyúk
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.3/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnikai alapműveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Környezettechnikai mérések elvégzése 30%
Mérési adatok dokumentálása 20%
Eredmények rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki laboratórium
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adszorpcióval kapcsolatos gyakorlatok
Ioncsere
Extrakció
Biológiai eljárások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.4/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Víztisztítás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a különböző eredetű vizek kezelésére, felhasználására
Különböző vizekre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Környezettechnikai mérések elvégzése 30%
Mérési adatok dokumentálása 20%
Eredmények rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki laboratórium
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ülepítés, szűrés, lecsapás, lágyítás, derítés laboratóriumi modellberendezéseken
Tanulmányi szemle
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.5/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőtisztaság-védelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Levegőre vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Környezettechnikai mérések elvégzése 30%
Mérési adatok dokumentálása 20%
Eredmények rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki laboratórium
Üzemlátogatás erőműben
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Porleválasztás
Levegőtisztító eljárások elve, leválasztási hatásfokuk
Üzemlátogatás
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.6/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hulladékokra vonatkozó speciális helyszíni méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés, hulladékhasznosítás
B típus Környezetvédelem
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Környezettechnikai mérések elvégzése 30%
Mérési adatok dokumentálása 20%
Eredmények rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki laboratórium
Üzemlátogatás hulladékégetőben
Üzemlátogatás hulladéklerakóban
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemlátogatások
Konkrét technológiák tanulmányozása
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.7/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti hatásvizsgálatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezeti állapotfelmérést, és hatásvizsgálatokat végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Vállalati látogatás
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Esettanulmány készítése valós vagy fiktív cégről, létesítményről
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119. TANANYAGEGYSÉG

178/10.0/2071-06

Környezetállapotértékelés

azonosítója

szk
szk

178/10.1/2071-06
178/10.2/2071-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetállapot felmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezeti állapotfelmérést, és hatásvizsgálatokat végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Információk önálló rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Működő létesítmény
Képzési idő:
8 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Működő létesítmények környezeti hatása, állapot leírása, felmérése, állapotváltozások
becslése, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/10.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezet hatásvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezeti állapotfelmérést, és hatásvizsgálatokat végez
Környezetvédelmi elemzéseket, ellenőrzéseket végez
Környezetvédelmi adatszolgáltatást végez
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gazdasági tevékenység környezeti hatása
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
480

Tervezett létesítmény
Képzési idő:
8 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezett létesítmények várható környezeti hatásának elemzése
Környezeti hatásvizsgálat folyamata, módszerei, jogi szabályozása
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120. TANANYAGEGYSÉG

Környezetvédelem
178/11.0/2071-06 szabályozási
rendszere

azonosítója

szk

178/11.1/2071-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/11.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem szabályozási rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Jogszabályok értelmezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi szabályozás: Hatályos környezetvédelmi törvények
Európai országok környezetvédelmi szabályozása
Gazdasági szabályozás: Környezetterhelési díj, környezetvédelmi bírságok
Vízfelhasználással kapcsolatos jogi eljárások
Környezetvédelmi adatszolgáltatás
Hatósági szabályozás
Környezetvédelmi irányítási rendszer, minőségbiztosítás a környezetvédelemben
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121. TANANYAGEGYSÉG

178/12.0/2071-06 Műszaki ismeretek

azonosítója

sza
sza

178/12.1/2071-06
178/12.2/2071-06

36
18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/12.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Műszaki számítások végzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
484

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

54

36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezeti anyagok tulajdonságai, alkalmazási körük -a környezetvédelemben használt
berendezéseknél
Szerkezeti anyagok korrózióvédelme
Gépelemek főbb típusai, alkalmazásuk és azonosításuk ábráik alapján:
- csövek és csőszerelvények
- tartályok és szerelvényeik
- vegyipari tengelyek (keverők) és tömítéseik
Folyadékszállító berendezések főbb típusai, felhasználásuk a környezetvédelmi eljárások
során
Azonosításuk ábráik alapján
Gázszállító berendezések főbb típusai, felhasználási területük a környezetvédelmi
eljárások során
azonosításuk ábráik alapján;
Szilárd anyagok szállítása:
- távolsági anyagszállítás
- folyamatos anyagszállítás üzemen (technológián) belül
- alkalmazása környezetvédelmi eljárások során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/12.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a környezetvédelemben használatos gépészeti berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettechnikai berendezések
B típus Környezettechnológiai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Rajz értelmezése 25%
Rajz készítése leírásból 25%
Rajz készítése tárgyról 25%
Folyamatábrák olvasása 25%
A képzési helyszín jellege:
Rajzterem
Képzési idő:
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18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki ábrázolás alapjai:
- vonalak, alapszerkesztések, vetületi ábrák, rajzképi jelölések
- műszaki ábrák méretmegadása, a méretezés szabályai
Műszaki ábrák olvasása és értelmezése:
- metszeti ábrázolás elve, szabályai, olvasásuk
- egyszerűsítő ábrázolások értelmezése, olvasása (menetjelölés, fogaskerék fogazásának
jelölése, tengelyen kialakított síkfelületek és vékony lemezek)
Csövek, csőszerelvények ábrázolása, színjelölésük
Vegyipari készülékek összeállítási rajzának és folyamatábrán való jelképi jelöléseiknek
olvasása, értelmezése, a készülékjellemzők megállapítása ábrájuk alapján
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122. TANANYAGEGYSÉG

178/13.0/2071-06

Szakmai idegen
nyelv II.

azonosítója

szk

178/13.1/2071-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/13.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a környezetvédelmi laboratóriumi méréseket
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat
Betartja a környezetvédelmi szabványok előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
B típus Környezetvédelmi normák, jogszabályok
B típus Környezettechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 30%
Idegen nyelvű írott szöveg megértése 30%
Önálló beszéd idegen nyelven 20%
Válaszadás mondatokra idegen nyelven 20%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi terem
Képzési idő:
64 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelemben, a környezetvédelmi laborokban, a vízminőség-védelemben,
használt kifejezések, fogalmak ismerete
A vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései,
jellemző kifejezések
Kémiai receptúrák, vegyipari eljárások, idegen nyelvű szabványok, műszerek kezelési
utasításának fordítása
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123. TANANYAGEGYSÉG

178/14.0/2071-06 Informatika

azonosítója

sza
sza

178/14.1/2071-06
178/14.2/2071-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/14.1/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép és környezete, perifériák
A számítógépes szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek csoportosítása
Fájlkezelés
Víruskezelő és tömörítő programok
Grafikus környezetet támogató szoftverek és segédprogramok
Szövegszerkesztés: a dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, egyenletszerkesztő használata, nyomtatás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/14.2/2071-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés: Alapfogalmak, matematikai műveletek a táblázatban, a táblázat
formázása, cellák másolása, áthelyezése, törlése
Függvények használata
Grafikon készítése
Jegyzőkönyvkészítés
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Az 54 524 01 0010 54 06 azonosító számú, Mezőgazdasági laboratóriumi technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

124. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2049-06

Vegyészeti
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

178/1.1/2049-06
178/1.2/2049-06
178/1.3/2049-06
178/1.4/2049-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atomok szerkezete
A periódusos rendszer
Az atomok jellemzői
Az ionok
A kémiai kötések
Az anyagi halmazok
Az anyagi rendszerek
A kémiai átalakulások
A kémiai reakciók típusai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Számolási készség, egyenletek megoldása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 40%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 40%
Számítási eredmények értékelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai jelrendszer használata
Kémiai mennyiségek
Vegyületek százalékos összetétele
Oldatok összetételének számítása
Oxidációs számok meghatározása
Kémiai reakciók írása
Sztöchiometriai számítások
Gázok moláris térfogatának alkalmazása számításokban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
Nemesgázok, s-mező elemei és vegyületei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kémia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Rendszerezési készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés elemek, vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 20%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elemek és vegyületek atom-, molekula- és halmazszerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, előállítása, jelentősége, élettani, környezeti hatásai
p- és d-mező elemei és vegyületei
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178/2.0/2049-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai jellemzők mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Szükség esetén osztályozza a mintákat szemcseméret, szín, tömeg, víztartalom stb. szerint
Méri a minták fizikai jellemzőit
Elvégzi a minták mikroszkopikus vizsgálatát
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Halmazállapot-változások folyamatai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka- és tűzvédelem a laboratóriumban
A laboratóriumban használt eszközök és kezelésük
A laboratóriumban használt vegyszerek tárolása, kezelése
A munkanapló vezetésének követelményei
Tömegmérés gyorsmérlegen és analitikai mérlegen
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Fizikai jellemzők mérése (sűrűség, olvadáspont, forráspont, törésmutató)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gyártásellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munkában használatos üvegeszközök, edények használata
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
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Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oldás folyamata, kivitelezése
Adott összetételű oldatok készítése tiszta, szilárd anyagból, kristályvizet tartalmazó sóból,
oldatokból hígítással, keveréssel, töményítéssel
Az oldatkészítéssel kapcsolatos számítások táblázatok használata (oldhatóság,
koncentráció-sűrűség táblázatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Mintavételezés, minta-előkészítés
C típus Gravimetria
C típus Térfogatos analízis
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy gravimetriás mérés kivitelezése
Mérőoldat készítése, pontos koncentráció meghatározása
Sav-bázis titrálás kivitelezése
pH-mérés elektrokémiai módszerrel
Fotometriás mérés látható tartományban
Vékonyréteg kromatográfia kivitelezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés a laboratóriumi műveletekbe
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Elvégzi a szükséges érzékszervi vizsgálatokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai
C típus Összetett anyagi rendszerek szétválasztása
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Szilárd-, folyadék- és gázfázisban végrehajtott folyamatok
C típus Szerves, szervetlen preparátumok készítése
C típus Gyártmányfejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Laboratóriumi munkában használatos fém-, porcelán és műanyageszközök használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 80%
Eredmények dokumentálása, jegyzőkönyv vezetése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves preparátum előállítása
Sztöchiometriai számítások elvégzése, kitermelési százalék számítása, a munka
dokumentálása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homogén egykomponensű rendszerek:
A gázállapot: általános jellemzői, tökéletes és reális gázok, az egyszerű gáztörvények,
tökéletes gázok állapotegyenlete, gázok sebessége, energiája, sebesség- és energiaeloszlás, diffúzió
A folyadékállapot: általános jellemzés, viszkozitás és felületi feszültség fogalma
Párolgás, forrás, kondenzáció
Tenzió fogalma, befolyásoló tényezői
A szilárd állapot: általános jellemzés, rácstípusok
Olvadás, fagyás, szublimáció
A látens hő fogalma
Heterogén rendszerek: jellemzése, egy- és kétkomponensű rendszer fázisdiagramja
A parciális nyomás fogalma, átlagos moláris tömeg
Homogén többkomponensű rendszerek: a gázelegyek, a Dalton-törvény
Oldatok, elegyek
Összetétel megadásának módjai
Folyadékelegyek párolgása, parciális tenzió, tenzió- és forráspontgörbék, Konovalovtörvények
Folyadékelegyek desztillációja, rektifikálás, kíméletes desztillációk
Híg oldatok törvényei
A megoszlási egyensúly
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
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C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáztörvények és a gázok állapotegyenletének alkalmazása ideális gázokra
Gázok sebessége
Hőtani számítások a halmazállapot-változásokra
Rácstípusok tulajdonságainak értelmezése
Fázisdiagram értelmezése
Dalton-törvény alkalmazása, parciális és össznyomás számítása
Gázelegyek összetétele, átlagos moláris tömeg
Tenzió- és forráspontgörbék szerkesztése, értelmezése
Konovalov-törvények alkalmazása
Koncentráció-számítási és oldhatósági feladatok
Híg oldatok törvényeinek alkalmazása
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Extrakciós számítások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémia 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, értékelése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Táblázatok, grafikonok elemzése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dinamikus egyensúlyi rendszerek és az egyensúly befolyásolása
Elektrolitegyensúlyok
pH fogalma
Erős és gyenge elektrolitok pH-ja
Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás fogalma
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Elektrokémiai alapfogalmak, elektrolitok vezetése, elektródfolyamatok
Első-, másodfajú és különleges elektródok
Elektródpotenciál, elektromotoros erő
Elektrolízis és mennyiségi törvényei
Galvánelemek és akkumulátorok
Polarizációs jelenségek
Reakciókinetikai alapfogalmak
Reakciók rendűsége, reakciósebesség
Összetett reakciók
Katalízis
Termokémia, korróziós jelenségek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.4/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai kémiai számítások 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a munkájához szükséges anyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges mintákat
Beméri a vizsgálathoz szükséges alapanyagokat
Beméri a vizsgálathoz szükséges segédanyagokat
Méri a minták fizikai jellemzőit
Méri a minták kémiai jellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Heterogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Homogén rendszerek fizikai kémiai tulajdonságai
C típus Hőtan és termokémia
C típus Egyensúlyi rendszerek
C típus Elektrokémia
C típus Reakciókinetika
C típus Korróziós folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 70%
Táblázatok, grafikonok elemzése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Számítási eredmények értékelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítások egyensúlyi rendszerekre: koncentrációkkal megadott egyensúlyi állandó,
disszociációfok, konverzió
Erős savak és bázisok pH-ja
Egyértékű gyenge savak, bázisok és pufferoldatok pH-ja
Elktródfolyamatok írása, elektródpotenciál és elektromotoros erő számítása, Faradaytörvények alkalmazása
Reakciósebességi számítások elsőrendű folyamatokra
Termokémiai egyenletek írása, Hess-tételének alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

128. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2049-06

Szakmai idegen
nyelv I.

azonosítója

sza
sza

178/5.1/2049-06
178/5.2/2049-06

36
36

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/A
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumokban használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok
megnevezései, jellemző kifejezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2049-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1/B
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri a minták kémiai jellemzőit
Optikai vizsgálatokat végez
Elvégzi a minták gravimetriai vizsgálatait
Elvégzi a minták titrimetriai vizsgálatait
Elvégzi a szükséges műszeres analitikai vizsgálatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai és kémiai mérések és az eredmények értékelése
C típus Műszeres analízis
C típus Mennyiségi és minőségi mérések és minősítések
C típus Mérési eredmények értékelése
C típus Hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Fontosabb mérőműszerek használata
4. szint Laboratóriumi berendezések használata
3. szint Szakmai alapfogalmak idegen nyelvű alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai receptek, szabványok, ábrák, leírások stb. olvasása idegen nyelven, fordítása
magyar nyelvre 60%
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás után 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyipari üzemekben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései,
jellemző kifejezések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

129. TANANYAGEGYSÉG

178/1.0/2050-06

Szerves kémia I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

178/1.1/2050-06
178/1.2/2050-06
178/1.3/2050-06
178/1.4/2050-06
178/1.5/2050-06
178/1.6/2050-06
178/1.7/2050-06
178/1.8/2050-06

12
8
8
10
5
8
8
4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

63

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Szénhidrogének
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Arányérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Telített szénhidrogének:
– az alkánok homológ sora, tulajdonságaik, csoportosításuk
– kémiai reakciói
– az alkánok előfordulása, előállítása
– cikloalkánok szerkezete, tulajdonságaik
– a cikloalkánok reakciói
Telítetlen szénhidrogének:
– az alkének szerkezete, homológ sora, csoportosítása
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik (addíció, polimerizáció, szubsztitúciós
reakciók)
– az alkadiének fogalma, csoportosítása, reakciói
– az alkinek: az acetilén tulajdonságai, addíciója
Aromás szénhidrogének:
– az aromás szerkezet
– a benzol tulajdonságai, reakciói, a szubsztitúciós szabályok
– a benzol homológ sora, a toluol tulajdonságai, felhasználása
– a xilolok, az etil-benzol, a naftalin előállítása, felhasználása
– kondenzált többgyűrűs aromások: naftalin, antracén, fenantrén
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Halogénszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
511

Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
4. szint Vészhelyzetek jelzésére szolgáló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A halogénszármazékok általános jellemzése, típusaik, csoportosításuk, fizikai és kémiai
tulajdonságaik
– a halogénezett szénhidrogének kémiai átalakulásai (Grignard-vegyületek képzése,
szubsztitúciós reakciók, eliminációs reakciók)
– fontosabb halogénszármazékok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Nitrogéntartalmú vegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nitrovegyületek fogalma, csoportosításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik,
felhasználásuk, előállításuk, fontosabb képviselőik, néhány iparilag jelentős speciális
átalakulásuk (redukció savas és lúgos közegben)
Az aminok általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidroxiszármazékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános jellemzésük, fogalma, szerkezetük, csoportosításuk:
Az alkoholok:
– az alkoholmolekulák szerkezete, polaritása, disszociációja
– fizikai, kémiai tulajdonságaik, reakcióik, speciális átalakulásaik
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– előállításuk szénhidrogének oxidációjával, alkil-halogenidek hidrolízisével,
oxovegyületek redukciójával
– fontosabb képviselőik
A fenolok:
– a molekulák polaritása, disszociációja
– fizikai és kémiai tulajdonságaik, acilezhetőség, szubsztitúciós reakciók
– a fenolok előfordulása, előállításuk
– fontosabb képviselőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Éterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éterek szerkezete, tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik, gyakorlati
alkalmazásuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.6/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Oxovegyületek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oxovegyületek általános jellemzése, fogalma, csoportosítása
– szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik, reakcióik
– előállításuk
Fontosabb oxovegyületek:
– a formaldehid és az acetaldehid
– benzaldehid
– aceton, etil-metil-keton
Kinonok:
– a kinonok kémiai tulajdonságai, fontosabb képviselői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.7/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbonsavak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbonsavak általános jellemzése, fogalma, csoportosításuk, tulajdonságaik, reakcióik,
előállításuk
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.8/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Makromolekulák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Meghatározza a vizsgálati mintákban előforduló környezetkárosító anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Kémiai jelrendszer gyakorlása 20%
Demonstrációs kísérletek megfigyelése, elemzése 20%
Reakcióegyenletek felírása, rendezése 20%
Adatgyűjtés szerves vegyületek előfordulása, felhasználása témakörökben 10%
Szakmai matematikai feladatok gyakorlása 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémia szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Makromolekulák csoportosítása
Természetes makromolekulák: fehérjék, szénhidrátok, kaucsuk
Mesterséges makromolekulák, műanyagok fogalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

130. TANANYAGEGYSÉG

178/2.0/2050-06

Munkajogi
ismeretek

azonosítója

sza

178/2.1/2050-06

9

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkabiztonság jogi alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
D típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információátadás, tájékoztatás
3. szint Kézírás
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

9

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

131. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2050-06

Laboratóriumi
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

178/3.1/2050-06
178/3.2/2050-06
178/3.3/2050-06
178/3.4/2050-06
178/3.5/2050-06

4
4
4
3
3

0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vizsgálandó feladatok alapján átnézi a receptúrákat
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Fertőtleníti a munka során használt eszközöket, berendezéseket
Feladatát a technológiákból adódó higiéniai szabályok (előírások) szerint végzi
Elvégzi a beérkezett anyagok tételazonosítását
Gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprítás, fajtázás, homogenizálás
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Laboratóriumokat kiszolgáló hálózatok
B típus Vákuumban és nyomás alatt végzett műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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0
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítás fogalma, célja, eszközei
A szitálás célja, eszközei, a szitaanalízis
Az oldatok fajtái, az oldás folyamata, befolyásoló tényezői, az oldhatóság fogalma és
befolyásoló tényezői, oldatok összetételének jellemzése
Kolloidok fogalma, kolloid oldat
A keverés célja, a keverés hatékonyságát befolyásoló tényezők, a keverő kiválasztásának
szempontjai, keverő típusok, nyitott és zárt keverőberendezések
A rázás alkalmazása, rázóberendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőátadási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőátadási műveletek
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
B típus Mértékrendszerek konverziója
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőátadási műveletek:
Alapfogalmak: hőmennyiség, fajhő fogalma és mértékegysége, hőmennyiség függése az
anyagi jellemzőktől, hőmérséklet-különbségtől
– hőátadás módjai: hővezetés, hősugárzás, hőáramlás, hőátbocsátás
– hőhordozók és tulajdonságaik
Melegítés:
– közvetlen és közvetett melegítés fogalma, előnyei, hátrányai
– a közvetlen melegítés eszközei és használatuk
– a közvetett melegítés eszközei és használatuk
Az izzítás alkalmazása, az izzítókemencék
Hűtés:
– közvetlen, közvetett hűtés fogalma, előnyei, hátrányai
– hűtőközegek jellemzői
– hűtés: levegővel, vízzel, jéggel, hűtőkeverékekkel, szárazjéggel és cseppfolyós széndioxiddal
– hűtőberendezések
– hűtők fajtái
– hűtőgépek fajtái és használatuk
Termosztálás:
– a termosztálás elve
– a termosztálás feladata
– egyszerű termosztátok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Elválasztási műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Hatékonyság, hatásfok, kapacitás számításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi műveleteket értelmező rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lecsapás fogalma, célja
A csapadékleválasztás körülményeinek megválasztása, a lecsapás kivitelezése, ellenőrzése
A kisózás fogalma, célja, kivitelezése
Ülepítés, szűrés, centrifugálás fogalma, elméleti alapjai, befolyásoló tényezői,
készülékeinek szerkezete, működése, kiválasztása
A dekantálás fogalma, megvalósítása
Derítés elve, befolyásoló paraméterei, derítőszerek, kivitelezés szabályai
Homogén rendszerek elválasztó művelete
A bepárlás fogalma, célja, befolyásoló paraméterei, megvalósítása a laboratóriumban
Bepárló készülékek
A kristályosítás fogalma, befolyásoló tényezői, eszközei
Az átkristályosítás célja, műveleti lépései, kivitelezése
A szárítás fogalma, a száradás sebességét befolyásoló tényezők, szárítóanyagok,
szárítóberendezések

526

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.4/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Desztillálás, szublimálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Mértékrendszerek konverziója
C típus Időparaméterek, üzemi, félüzemi paraméterek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
4. szint Folyamatábrák kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A desztillálás célja, módszerei, fajtái
Az egyszerű desztillálás célja, megvalósítása
A desztilláló készülék típusai
A desztillálás szabályai
A frakcionált desztillálás célja, megvalósítása, desztilláló feltétek típusai
Vákuumdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája
Vákuumdesztilláló készülékek
Vákuumelőállítási módok a laboratóriumban
A vákuumdesztillálás szabályai
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Vízgőzdesztillálás mint a kíméletes desztilláció fajtája, készüléke, a kivitelezés szabályai
Az azeotróp desztillálás fogalma, célja, kivitelezése
A szublimálás fogalma, célja, kivitelezése
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.5/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Extrahálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az előírt vegyipari műveleteket
Megtisztítja a kinyert terméket a receptúra szerint
Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-elválasztási műveletek
B típus Hőátadási műveletek
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Analitikai, kémiai, hőtani, energetikai diagramok, táblázatok használata
C típus Anyag- és energiamérlegek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi műveleti rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Hőátadás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az extrakció fogalma, elve, célja, csoportosítása
Az oldószerrel szemben támasztott követelmények
Szilárd-folyadék extrakció célja, fajtái, készülékei, kivitelezése
Folyadék-folyadék extrakció, fajtái, az oldószer megválasztása, készülékei
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178/4.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Ionok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
A vizsgálatokat, elemzéseket a vegyszerek, vegyületek összetételének, jelölési
rendszerének egymásra való hatásainak, élettani (toxikológiai) hatásuknak figyelembe
vételével végzi
Előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
A veszélyes hulladék anyagokat előírás szerint tárolja
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
C típus Egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hőérzékelés
4. szint Méregjelzések értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
530

Szaglás
Kézügyesség
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Tapasztalatok dokumentálása, reakcióegyenletek felírása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fontosabb kationok jellemző és érzékeny reakciói, a legfontosabb anionok kimutatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Titrimetria
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rögzíti a mintaátvétel időpontját, paramétereit
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít
Szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)
Beállítja a reakciók paramétereit
Ellenőrzi a mérési eredményeket
Javaslatokat tesz a laboratóriumi munkavégzés esetlegesen szükséges változtatásaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klasszikus analitikai mérések
B típus Oldatkészítés, feltárás
B típus Műszeres analitikai műszerek
B típus Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése, az eredmények minősítése
C típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Tömegmérés eszközeinek használata
4. szint Térfogatos analízis eszközeinek használata
4. szint Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
4. szint Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 70%
Mérési eredmények kiszámítása 5%
Dokumentálás kézzel 5%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőoldatok készítése, pontos koncentrációjuk meghatározása, az indikátorok
alkalmazása, különböző típusú titrálások elvégzése (közvetlen, közvetett, fordított,
visszatitrálás)
Redoxi titrálások: permanganometria, jodo,- és jodimetria
Komplexometria
Csapadékos titrálások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja a laboratóriumi munkahely elektromos ellátottságát
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Folyamatosan figyeli és szükség esetén jelzi az esetlegesen fellépő rendellenességeket
Kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket
A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket
Továbbítja a mérési adatokat
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás, pH mérése és eszközei
C típus Technológiai paraméterek mérése (nyomás, áramlás, hőmérséklet, viszkozitás) és eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézi tűzoltó készülékek használata
4. szint Villamos áram, magasfeszültség jelöléseinek értelmezése
4. szint Műszeres analitikában használatos műszerek és eszközök használata
4. szint Elsősegélynyújtás eszközeinek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szaglás
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyipari műveletek elvégzése, adatok rögzítése 70%
Eredmények kiszámítása 10%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt kémiai laboratórium
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konduktometriás mérés
Potenciometrikus mérés
Fotometriás mérés látható és UV-tartományban
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azonosítója

178/5.0/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi és biztosítja a vegyifülkék működőképességét
Ellenőrzi a vizsgálati mintákon lévő feliratok, jelzések helyességét
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Az áramütés elleni védekezés
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Tűzoltási módszerek
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
4. szint Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései,
munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, foglalkozás-egészségügy - foglalkozási
ártalmak és megbetegedések
Kollektív és egyéni egészségvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelmi fogalmak
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltás anyagai, eszközei
Vegyi anyagok biztonságtechnikája R és S mondatok
Foglalkozás-egészségügy
Elsősegélynyújtás
Foglalkozási ártalmak
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178/6.0/2050-06

Gazdasági és
szervezési ismeretek

azonosítója

sza

178/6.1/2050-06
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0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági és szervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Jelzi a standardtól való eltéréseket
Továbbítja a mérési adatokat
Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adózás alapjai
D típus Humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
D típus Munkahely szervezeti felépítése
C típus Szabványügy
C típus Szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társasági formák, vállalkozások adózása, járulékfizetési kötelezettségei: az adózás
fogalmai, az adózás rendje, az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA, járulékok)
Vállalkozások szervezése:
– anyagi eszközök biztosítása
– humánerőforrás biztosítása
– vállalkozások szervezeti felépítése
– gyártási feltételeket biztosító folyamatok
– irányítási folyamatok
A témához kapcsolódó törvények fogalma, jelentősége
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178/7.0/2050-06

Környezetvédelem
alapjai

azonosítója

sza

178/7.1/2050-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2050-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi,
tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelmi jogszabályok alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Környezettudatos szemlélet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyianyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők: savak, lúgok, mérgező anionok, nehézfémek, növényvédő szerek,
oldószerek, olajok, olajos anyagok, biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI),
fertőző anyagok
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Sugárszennyezés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása
Környezetvédelemre vonatkozó előírások, jogszabályok
Környezetvédelmi hatóságok
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178/1.0/2072-06

Talajtan

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

178/1.1/2072-06
178/1.2/2072-06
178/1.3/2072-06
178/1.4/2072-06
178/1.5/2072-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talaj
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Növénytermesztési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
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Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talaj fontosabb alapkőzetei
A talaj kialakulása, fizikai és kémiai mállás
Biológiai talajképződés
Talaj fizikai tulajdonságai
A talaj kémiai tulajdonsága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajrendszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Növénytermesztési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Főbb talajtípusok
Genetikai talajosztályozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.3/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajok fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatának elméleti alapjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.4/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajvizsgálat gyakorlatának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fontos növényi tápanyagok körforgalma
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/1.5/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajvizsgálat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Mikrobiológiai mérések eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
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A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szaglás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Talajtani laboratórium
Képzési idő:
69 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajok fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatának gyakorlása
Bővített talajvizsgálati adatok meghatározása
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178/2.0/2072-06

Növénytermesztés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

178/2.1/2072-06
178/2.2/2072-06
178/2.3/2072-06
178/2.4/2072-06
178/2.5/2072-06
178/2.6/2072-06
178/2.7/2072-06
178/2.8/2072-06
178/2.9/2072-06

24
18
24
24
18
24
0
24
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyagvisszapótlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tápanyagvisszapótlás módjai
Szerves trágyák hatása a talajra és a növényzetre
Műtrágyák (makro és mikro) hatása a talajra és a növényzetre
Vizsgálati módszereik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajművelés alapműveletei
A talajművelés módjai
Talajművelési rendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.3/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetőmag, vetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vetőmag értékmérő tulajdonságai, jellemzése
Vetőmagvak előkészítése vetéshez
Vetési módok
Vetést jellemző adatok
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.4/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gabonafélék, gyökér- és gumós növények, pillangóvirágúak és ipari növények
termesztésének alapjai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.5/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmánynövények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
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B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szálastakarmányok termesztési és gyepgazdálkodási alapismeretek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.6/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajminta vételezése és vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talaj mintavételezésének tervezése, mintavételi módjai, minták kezelése és jelölése,
bővített talajvizsgálati adatok meghatározásának módja
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.7/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajminta vételezése és vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Mikrobiológiai mérések eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szaglás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talaj mintavételezésének tervezése, mintavételi módjai, minták kezelése és jelölése,
bővített talajvizsgálati adatok meghatározásának módja
A feladatok gyakorlati végrehajtása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.8/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi részek mintavétele és vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
B típus Növénytermesztési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növényi részek, takarmányok mintavételezésének tervezése, mintavételi módjai, minták
kezelése és jelölése, tápanyag-ellátottsági és tápértéki adatok meghatározásának módja

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/2.9/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi részek mintavétele és vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
B típus Növénytermesztési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Mikrobiológiai mérések eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szaglás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növényi részek, takarmányok mintavételezésének tervezése, mintavételi módjai, minták
kezelése és jelölése, tápanyag-ellátottsági és tápértéki adatok meghatározásának módja
A feladatok gyakorlati végrehajtása
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138. TANANYAGEGYSÉG

178/3.0/2072-06

Állatok tenyésztése

azonosítója

sza
sza

178/3.1/2072-06
178/3.2/2072-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági állatok tartása, tenyésztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattenyésztési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szaglás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gazdasági állatok tartásának és tenyésztésének alapjai
554

18
27

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

45

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/3.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági állatok takarmányozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattenyésztési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gazdasági állatok takarmányozásának alapjai
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178/4.0/2072-06

Takarmányok

azonosítója

szk
szk
szk

178/4.1/2072-06
178/4.2/2072-06
178/4.3/2072-06

28
28
0

0
0
0

0
0 112
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Zölden etetett, tartósított takarmánynövények mintavétele és vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Állattenyésztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zölden etetett takarmánynövények morfológiája, mintavételi módja, beltartalmi érték
meghatározása, etethetőségi vizsgálat
Bakterológiai és toxikológiai vizsgálat
Takarmányok tartósítási eljárásai, mintavételezés tartósított takarmányból, beltartalmi
érték meghatározása, etethetőségi vizsgálat
Bakterológiai és toxikológiai vizsgálat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipari előállítású takarmányok, koncentrátumok, premixek, tápok mintavétele és
vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Állattenyésztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ipari takarmányok előállítása, mintavétel, beltartalmi érték meghatározása, etethetőségi
vizsgálat
Bakterológiai és toxikológiai vizsgálat
Koncentrátumok, premixek, tápok előállítása, mintavétel, beltartalmi érték meghatározása
etethetőségi vizsgálat
Bakterológiai és toxikológiai vizsgálat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/4.3/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Koncentrátumok, premixek, tápok, zöld-, tartósított-, ipari előállítású takarmányok
mintavétele és vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Állattenyésztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Mikrobiológiai mérések eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szaglás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
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Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állatokkal etetett takarmányok, mintavétele, beltartalmi érték meghatározása, etethetőségi
vizsgálat
Bakterológiai és toxikológiai vizsgálat
Gyakorlás
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140. TANANYAGEGYSÉG

178/5.0/2072-06

Szakmai idegen
nyelv II.

azonosítója

szk
szk

178/5.1/2072-06
178/5.2/2072-06

36
28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Állattenyésztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
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Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegen nyelvi általános ismereteinek bővítése a szakmai kifejezések elsajátításával
Idegen nyelvű írott szakmai eljárások leírásainak és műszerek, eszközök használati
utasításának fordítása
Egyszerű vizsgálati eljárások ismertetése idegen nyelven szóban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/5.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Állattenyésztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
561

Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Idegen nyelvű kommunikációs készség fejlesztése
A szakterületre jellemző szakkifejezések, eljárások idegen nyelvű megfogalmazása
élőbeszédben és írásos formában
Lehetőség szerint tudjon együtt dolgozni idegen nyelvet beszélő munkatársakkal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

141. TANANYAGEGYSÉG

178/6.0/2072-06

Kertészet

azonosítója

szk
szk
szk

178/6.1/2072-06
178/6.2/2072-06
178/6.3/2072-06

24
24
24

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldségnövények termesztése, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
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Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zöldségnövények termesztési alapismeretei, mintavételezés tápanyag-ellátottsági
vizsgálathoz és növényvédő szer szermaradvány-vizsgálathoz
Vizsgálatok menete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcsök termesztése, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyümölcstermesztési alapismeretek, mintavételezés tápanyag-ellátottsági vizsgálathoz és
növényvédő szer szermaradvány-vizsgálathoz
Vizsgálatok menete
Mikrobiológiai vizsgálatok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/6.3/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlő termesztése, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szőlőtermesztési alapismeretek, mintavételezés tápanyag-ellátottsági vizsgálathoz és
növényvédő szer szermaradvány-vizsgálathoz
Vizsgálatok menete
Mikrobiológiai vizsgálatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

142. TANANYAGEGYSÉG

178/7.0/2072-06

Növényvédelem

azonosítója

szk
szk
szk
szk

178/7.1/2072-06
178/7.2/2072-06
178/7.3/2072-06
178/7.4/2072-06

24
24
24
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Herbicidek, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
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Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyomirtószerek hatásmechanizmusának alapjai, területi mintavételezés, főbb hatóanyagok
meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Fungicidek, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gombaölő szerek hatásmechanizmusának alapjai, területi mintavételezés, főbb
hatóanyagok meghatározása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.3/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Insekticidek, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gombaölő szerek hatásmechanizmusának alapjai, területi mintavételezés, főbb
hatóanyagok meghatározása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/7.4/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Herbicidek, fungicidek, insekticidek, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési alapismeretek
B típus Talajtani alapismeretek
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Mikrobiológiai mérések eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szaglás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Analitikai laboratórium
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rovarölő szerek hatásmechanizmusának alapjai, területi mintavételezés, főbb hatóanyagok
meghatározása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

143. TANANYAGEGYSÉG

178/8.0/2072-06

Élelmezés

azonosítója

szk

178/8.1/2072-06

28

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/8.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Emberi fogyasztásra kerülő növényi termékek, mintavételezése, vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja növénytermesztés által előállított termékeket
Vizsgálja a különféle takarmányokat
Elvégzi a talajok és talajfajták vizsgálatát
Elvégzi a növények tápanyag-gazdálkodás célú vizsgálatát
Növényvédő szerek alkalmazásával összefüggő vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biokémiai alapismeretek
B típus Bakterológiai alapismeretek
B típus Toxikológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Humán fogyasztásra kerülő termékek alapvető bakterológiai, toxikológiai és
szermaradvány vizsgálatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

144. TANANYAGEGYSÉG

178/9.0/2072-06

Informatika

azonosítója

sza
sza

178/9.1/2072-06
178/9.2/2072-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.1/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép és környezete, perifériák
A számítógépes szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek csoportosítása
Fájlkezelés
Víruskezelő és tömörítő programok
Grafikus környezetet támogató szoftverek és segédprogramok
Szövegszerkesztés: a dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, egyenletszerkesztő használata, nyomtatás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
178/9.2/2072-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükséges számítógépes szoftvereket
Dokumentálja a műszernaplókat
Dokumentálja a labornaplót
Számítógépes adatnyilvántartást vezet
Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit
Elkészíti a vizsgálati lapokat
Elkészíti a minőségi bizonyítványt
Statisztikát készít a mérési eredményekből
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Félüzemi kísérletek, gyártási eredmények értékelése
D típus Anyag- és eszközgazdálkodási alapismeretek
C típus Költségszámítások, veszteségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táblázatkezelés: Alapfogalmak, matematikai műveletek a táblázatban, a táblázat
formázása, cellák másolása, áthelyezése, törlése
Függvények használata
Grafikon készítése
Jegyzőkönyvkészítés
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