ÉPÍTŐANYAG-IPARI 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 54 543 01 0000 00 00 Építőanyag-ipari 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: 54 543 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Építőanyag-ipari technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

3129
2
70 %
30 %

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

-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– szaktanterem
– üzemlátogatás építőanyag-iparban
– tanterem
– tanműhely
– nagyüzemi termelőhely
– demonstrációs terem
– kisüzemi termelőhely
– számítógép-terem
– vegyipari laboratórium
– építőanyag-ipari mérőszoba
– alapozó tanműhely
– gépészeti tanműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.

2

4.

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

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3129

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb technikusok

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti a termékgyártás folyamatát
Nyersanyagok előkészítésével kapcsolatos feladatokat végez
Termékgyártást irányít
Költségszámítási és adminisztrációs feladatokat lát el
Termelőberendezések üzemeltetését biztosítja
Az értékesítési folyamatban részt vesz
Gyártás során méréseket, vizsgálatokat végez, minősít
Ellenőrzi és betartatja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Minőségvizsgálatot végez
Minőségbiztosítási dokumentációs tevékenységet végez
Ellenőrzéstechnológiai tevékenységet végez

azonosító száma
31 543 06 0000 00 00
31 521 13 0000 00 00
31 582 01 0000 00 00
31 543 01 0000 00 00
31 543 10 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Mész- és cementterméket gyártó gép kezelője
Kemencekezelő, -égető
Betonelemgyártó
Finomkerámiagyártó gép kezelője
Üveggyártó

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).
3

7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0504-06 Építőanyag-ipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a technológiai terveket
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Anyagszükségletet számol
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz-, és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munka-, és tűzvédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munka-, és tűzvédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Ellenőrzi és betartatja a tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó
előírásokat
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Gyártás előkészítésének lépései
C Munka megkezdésének feltételei
C Munkafolyamatok szervezése, ütemezése
C Anyagmennyiség-számítás
A

Munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások

B

Hulladékkezelés, veszélyes hulladék kezelés, tárolás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Kézírás
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Elemi számolási készség
4
Munkavédelmi jelölések értelmezése
3
Mérőeszközök használata
5
Munkabiztonsági eszközök és felszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
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Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0683-06 Építőanyag-gyártás előkészítése, irányítása, ellenőrzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a nyersanyagok előkészítési műveleteit
Meghatározza a keverékek előállítási módját
Meghatározza a formázási technológiát
Meghatározza a hőkezelési folyamatokat
Meghatározza a megfelelő tüzeléstechnikai folyamatot
Kiválasztja a szükséges tüzelőberendezéseket
Kiválasztja és biztosítja a szükséges tüzeléstechnikai eszközöket
Kiválasztja az alkalmazott gépi és tüzelési berendezéseket
Meghatározza a kivitelezéshez szükséges munkaerő-szükségletet
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Meghatározza a termék előállításához szükséges nyersanyagokat
Felméri a nyersanyagok beszerzési lehetőségeit
Megrendeli a nyersanyagokat
Nyilvántartásokat vezet
Anyagutalványozást végez
Termékmérleget készít
Minőségi bizonylatot készít
Részt vesz a számlák összeállításában
Megszervezi a munka- és balesetvédelmi oktatást a munkások számára
Önköltség-, költségcsökkentési és jövedelmezőségi számításokat végez
Tájékoztatja az ügyfeleket a termékek főbb tulajdonságairól, felhasználási területéről
Meghatározza a felhasználási igénynek megfelelő terméket
Információt gyűjt a közeli lehetséges építőipari partnerekről
Termékismertetőt készít
Termékbemutatót tart
Árajánlatot készít
Raktárkészletet biztosít
Eladja a terméket
Irányítja a nyers-, félkész, késztermékek gyártását
Gondoskodik a technológiai előírások betartásáról
Biztosítja a folyamatos termelést
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gyártás során felmerülő eltéréseket korrigálja
Kisebb hibákat javíttat
Gyártóberendezések műszaki állapotát ellenőrzi
Rendszeres karbantartást biztosít
Időszakos javításokat előkészít
Gépek és berendezések hibás működését megállapítja
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Megállapítja a termék paramétereiben bekövetkező kedvezőtlen változásokat
Megállapítja a technológiai folyamatban bekövetkező eltérések okát
Intézkedik a hibák kijavításáról
Termelőberendezések működését irányítja
Mintát vesz a vizsgálandó anyagból
Vizsgálja, minősíti a nyersanyagokat
Meghatározza az összetétel-változás hatását a késztermék tulajdonságaira
Gyártásközi minőségellenőrzést végez félkész terméken
Égetés ellenőrzésére szolgáló méréseket végez
Késztermék ellenőrzését végzi szemrevételezéssel
Késztermékek minőségi paramétereit ellenőrzi
Selejt- és mellékterméket vizsgál, hasznosít
A könyezet- és biztonságtechnikai szabályokat betartja és betartatja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E
Geometriai ábrázolás
B Műszaki dokumentáció
C Gépészeti alapismeretek
D Szerkezeti anyagok
D Anyagok megmunkálása
D Mechanika és szilárdságtan
D Kötésmódok, kötőelemek
C Gépelemek
D Forgattyús mechanizmusok
E
Csővezetékek, csőszerelvények
C Tárolás, szállítás, aprítás, osztályozás
C Üveggyártás kémiai folyamatai
C Építőanyag-ipari alapanyagok kémiai jellemzői
D Anyagok kölcsönhatása, reakciói
D Hőtan
D Ásványtan
D Kőzettan
B Üveggyártás nyersanyagai, keverékkészítés
B Olvasztás folyamata és berendezései
C Üvegolvadék formázása
B Üvegtermékek előállításának gyártástechnológiái
C Üveg feszültségtelenítése
C Üveg utólagos megmunkálása
C Üveg továbbfeldolgozása
B Üveghibák
C Kerámia-és szigetelőanyag-ipari alapismeretek
C Masszakészítés és formázás
B Szárítási és égetési hőkezelés
C Utólagos megmunkálások
B Építőipari kerámiák
B Finomkerámiák
C Műszaki kerámiák, köszörűkorongok
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C
C
C
C
B
C
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
D
D
D
C
C
D
D
D
C
C
D
C
B
B
B
B
E
E

Szigetelőanyagok
Kötőanyag- és betonipari technológia fogalma
Kötőanyagipari nyersanyagok
Hidraulikus és nem hidraulikus kötőanyagok
Cementgyártás technológiája
Cementfajták, cement kötése, szilárdulása
Betonkészítés technológiája
Betonfajták, betontermékek
Építőanyag-ipari gépek típusai, alkalmazása, működése
Építőanyag-ipari gépek karbantartása
Tüzeléshez kapcsolódó fizikai, kémiai és hőtani ismeretek
Tüzelőanyagok típusai, égés folyamata
Tüzelés berendezései
Szárítás és eszköze
Építőipari kemencék
Hőkezelő berendezések
Hőkezelés hőfolyamatai
Irányítástechnikai alapfogalmak
Irányítástechnika szervei és készülékei
Vezérléstechnika
Folyamatirányítás az építőanyag-iparban
Speciális szakmai számítástechnikai ismeretek
Vállalkozás jogi ismeretek
Munkajog
Pénzügyi, könyvelési, adózási ismeretek
Üzem- és munkaszervezési ismeretek, gazdasági tényezők
Technológiai folyamat szakaszai, szakaszok összehangolása
Munkahelyek kiszolgálásának szempontjai
Építőanyag-ipar gazdasági, munkajogi szabályozásának ismerete
Munkavédelem fogalomköre, szabályozása
Munkaterhelés-biztonság
Szilikátipari környezetvédelem
Szilikátipar szennyező anyagai
Környezetvédelmi mérések, védelmi eszközök
Környezetvédelem jogi kérdései

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 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
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4
4
4
4
4
4
3
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Gépészeti alkatrész-, berendezésrajz olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Technológiai folyamatábrák olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Meggyőző készség
Irányítási készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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D
D
D
C

Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
Vállalkozásokról szóló jogszabályok
A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Számlázás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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Az 54 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Építőanyag-ipari technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0504-06
Építőanyag-ipari közös feladatok I.
0683-06
Építőanyag-gyártás előkészítése, irányítása, ellenőrzése
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Építőanyag-ipari technikus
megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

194/1.0/0683-06

194/1.0/0504-06

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

194/2.0/0683-06

23

194/8.0/0683-06

Hetek száma

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

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

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

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

– 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

194/5.0/0683-06

194/4.0/0683-06

194/3.0/0683-06

5

194/1.0/0886-06

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

194/6.0/0683-06

21

194/7.0/0683-06

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 54 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Építőanyag-ipari technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1
2
3
4

194/1.0/0504-06
194/1.0/0683-06
194/2.0/0683-06
194/3.0/0683-06

5

194/4.0/0683-06

6
7
8

194/5.0/0683-06
194/6.0/0683-06
194/7.0/0683-06

9

194/8.0/0683-06

10

194/1.0/0886-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Építőanyag-ipar
198
Építőanyagok
132
Építőipari gépek
278
Üveggyártás
136
Kerámia- és szigetelőanyag188
gyártás
Kötőanyag- és betonipar
136
Tervezés
98
Irányítás
62
Munkabiztonság és
41
környezetvédelem
Általános vállalkozási feladatok
82
Mindösszesen óra: 1351

összes

72
0
118
0

0
133
0
0

270
265
396
136

0

0

188

0
0
0

0
0
64

136
98
126

0

0

41

40
230

58
255

180
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.

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
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0504-06 Építőanyag-ipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelem és hulladékkezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai terv olvasás, anyagszükséglet meghatározás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0683-06 Építőanyag-gyártás előkészítése, irányítása, ellenőrzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gyártóberendezések műszaki állapotának ellenőrzése, hibás működés esetén
szükséges intézkedések meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Termelési költség- és jövedelmezőség-számítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott építőanyag-ipari termék gyártásához szükséges építőanyag-ipari
technológia (építőanyag-ipari gépek, tüzelőberendezések, anyagok), munkaerőszükséglet meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Rendelkezésre
bocsátott
dokumentumok
alapján
termékismertető,
termékbemutató készítése (számítógépes prezentáció), bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
14

gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Nyersanyag, késztermék minőségellenőrzése, ehhez kapcsolódó dokumentációk
elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Környezetvédelem az építőanyag-iparban, környezetszennyezés elkerülésének,
megelőzésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 15%
3. feladat 25%
4. feladat 10%
5. feladat 15%
6. feladat 15%
3. vizsgarész
–
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
15

A 54 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Építőanyag-ipari technikus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 75
4. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Építőanyagipari technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Építőanyag-ipari technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

194/1.0/0504-06

Építőanyag-ipar

azonosítója

sza
sza
sza
sza

194/1.1/0504-06
194/1.2/0504-06
194/1.3/0504-06
194/1.4/0504-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.1/0504-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a technológiai terveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártás előkészítésének lépései
C típus Munka megkezdésének feltételei
C típus Munkafolyamatok szervezése, ütemezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 40%
Gépészeti rajz készítése leírásból 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
17

72
0
72
54

0
72
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
270
0
0

Üzemlátogatás építőanyag-iparban
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzi, műszaki ábrázolási ismeretek
Műszaki rajzi szabványok alkalmazása
Gépészeti ismeretek
Építőanyag-ipari tervek feldolgozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.2/0504-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Anyagszükségletet számol
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagmennyiség-számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőeszközök használata
3. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 30%
Geometriai mérési gyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagmennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) technológiai tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
Az építőanyag-iparban használt anyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.3/0504-06
A tananyagelem megnevezése:
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Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz-, és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munka-, és tűzvédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munka-, és tűzvédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Ellenőrzi és betartatja a tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök és felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem, tűzvédelem célja és alapfogalmai
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági és ergonómiai követelmények
Az építőanyag-ipari tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés)
Foglalkozásegészségügy
Munkavédelemi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.4/0504-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
19

Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés, veszélyes hulladék kezelés, tárolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Technológiai minták elemzése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet- és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok felismerése, kezelése)
Az építőanyag-ipar környezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete
(környezetszennyezés)
Az építőanyag-ipari tevékenységgel összefüggő hatósági előírások ismerete
Az aktuális tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi, és egyéb jogszabályok ismerete
A hulladékkezelés szabályos és korszerű módjai, lehetőségei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

194/1.0/0683-06

Építőanyagok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

194/1.1/0683-06
194/1.2/0683-06
194/1.3/0683-06
194/1.4/0683-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilikátipari alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a termék előállításához szükséges nyersanyagokat
Felméri a nyersanyagok beszerzési lehetőségeit
Megrendeli a nyersanyagokat
Meghatározza a felhasználási igénynek megfelelő terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építőanyag-ipari alapanyagok kémiai jellemzői
D típus Anyagok kölcsönhatása, reakciói
D típus Hőtan
C típus Tárolás, szállítás, aprítás, osztályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
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78
0
0
54

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 18
265
0 115
0
0

Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
78 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szilikátrendszerek, kristályos, üveges és kolloid állapotú rendszerek tulajdonságai,
előállítása, felhasználása
Mintavételezés , mintafeldolgozási módszerek és berendezéseik
Hőkezelés hatása a nyersanyagokra és a termékekre
A technológia során végbemenő fizikai és kémiai folyamatok hőszínezetének ismerete

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.2/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékmérleget készít
Anyagutalványozást végez
Minőségi bizonylatot készít
Részt vesz a számlák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki dokumentáció
D típus Szerkezeti anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelőhelyen történő megfigyelés, adatgyűjtés
Üzemlátogatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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194/1.3/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok minőségi vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vesz a vizsgálandó anyagból
Vizsgálja, minősíti a nyersanyagokat
Meghatározza az összetétel-változás hatását a késztermék tulajdonságaira
Gyártásközi minőségellenőrzést végez félkész terméken
Megállapítja a termék paramétereiben bekövetkező kedvezőtlen változásokat
Késztermék ellenőrzését végzi szemrevételezéssel
Késztermékek minőségi paramétereit ellenőrzi
Selejt- és mellékterméket vizsgál, hasznosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üveggyártás kémiai folyamatai
C típus Építőanyag-ipari alapanyagok kémiai jellemzői
D típus Anyagok kölcsönhatása, reakciói
C típus Tüzeléshez kapcsolódó fizikai, kémiai és hőtani ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Vegyipari laboratórium
Építőanyag-ipari mérőszoba
Képzési idő:
115 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőanyag-ipari minőség-ellenőrzés laboratóriumban
Laboratóriumi vegyszerek, eszközök osztályozása, tárolása, kezelése, felhasználása
Üvegtechnikai gyakorlatok, üvegmegmunkálás
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Laboratóriumi mérések (tömeg, térfogat, sűrűség, olvadás, forráspont)
Oldatkoncentrációk készítése
Laboratóriumi alapműveletek
Minőségi, mennyiségi elemzés
Számítások a vizsgált eredmények alapján
Tüzelőanyagok vizsgálata
Üvegek, szigetelő anyagok, építőanyag-ipari kötőanyagok és betonok, kerámiai
nyersanyagok, késztermékek fizikai, technológiai vizsgálata
Építőanyagok hidrotechnikai, mechanikai, hőtechnikai tulajdonságainak vizsgálata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.4/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőzet- és ásványismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a termék előállításához szükséges nyersanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ásványtan
D típus Kőzettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ásványok, kőzetek, ásványi nyersanyagok ismerete
A természetes nyersanyagok előfordulása, mesterséges nyersanyagok felhasználási
lehetőségei
Építőanyag-ipari nyersanyagok bányászata
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Bányaművelés
Kőzetminták vizsgálata
Mintavételezés alapjai, helye, gyakorisága
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

194/2.0/0683-06

Építőipari gépek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

194/2.1/0683-06
194/2.2/0683-06
194/2.3/0683-06
194/2.4/0683-06
194/2.5/0683-06

90
90
0
54
44

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/2.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyag-ipari technológia gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a nyersanyagok előkészítési műveleteit
Gyártóberendezések műszaki állapotát ellenőrzi
Rendszeres karbantartást biztosít
Időszakos javításokat előkészít
Gépek és berendezések hibás működését megállapítja
Megállapítja a technológiai folyamatban bekövetkező eltérések okát
Intézkedik a hibák kijavításáról
Termelőberendezések működését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Geometriai ábrázolás
B típus Műszaki dokumentáció
D típus Szerkezeti anyagok
C típus Tárolás, szállítás, aprítás, osztályozás
C típus Építőanyag-ipari gépek típusai, alkalmazása, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti alkatrész-, berendezésrajz olvasása, értelmezése
4. szint Technológiai folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
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0
0
118
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 396
0
0

Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Gépészeti rajz elemzése, hibakeresés 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyersanyagok tárolása, üzemen belüli szállítása, szállítóeszközök
Nyersanyagok előkészítése (mosás,szárítás,aprítás,őrlés) folyamata, berendezései
Keverékkészítés, termékelőállítás és gépei, működésük
Számítások
Építőanyag-ipari gépek szerkezete, működése, jellemzői
Műszaki rajzok, gépszerkezeti rajzok készítése, rajzolvasás
Léggépek, anyagmozgató gépek, adagolóberendezések, keverőgépek
Bányagépek, aprító- és osztályozó gépek
Üveggyártás gépei, üvegipari formák
Kerámiaipari formázógépek, kerámiaipari formák
Cementipari őrlő, tároló, homogenizáló berendezések
Forgókemencék gépészeti berendezései
Betonelemgyártó berendezések
Gépek karbantartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/2.2/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyag-ipari tüzelés és tüzelőberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a megfelelő tüzeléstechnikai folyamatot
Kiválasztja a szükséges tüzelőberendezéseket
Kiválasztja és biztosítja a szükséges tüzeléstechnikai eszközöket
Kiválasztja az alkalmazott gépi és tüzelési berendezéseket
Égetés ellenőrzésére szolgáló méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tüzelés berendezései
B típus Szárítás és eszköze
B típus Építőipari kemencék
B típus Hőkezelő berendezések
B típus Hőkezelés hőfolyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szárítás fogalma, szakaszai, folyamata
Számítások
Építőanyag-ipari szárító berendezések csoprtosítása, felépítése
Építőanyag-ipari kemencék általános felépítése, fajtái, jellemzői
Kemencék kiegészítő és segédberendezései
Hőkezelő berendezések fajtái, szerkezete
Hőfolyamatok
Számítások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/2.3/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, berendezések műszaki állapotának ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártóberendezések műszaki állapotát ellenőrzi
Rendszeres karbantartást biztosít
Időszakos javításokat előkészít
Gépek és berendezések hibás működését megállapítja
Kisebb hibákat javíttat
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gyártás során felmerülő eltéréseket korrigálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Anyagok megmunkálása
D típus Mechanika és szilárdságtan
D típus Kötésmódok, kötőelemek
C típus Gépelemek
D típus Forgattyús mechanizmusok
E típus Csővezetékek, csőszerelvények
C típus Építőanyag-ipari gépek típusai, alkalmazása, működése
C típus Építőanyag-ipari gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Gépészeti alkatrész-, berendezésrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Gépészeti tanműhely
Képzési idő:
118 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, mérőeszközök, előrajzolás
Anyagok megmunkálása (forgácsolás nélküli alakítás, kézi és gépi forgácsolásos alakítás)
Fúrás, süllyesztés elmélete, szabályai, szerszámai
Műanyagok megmunkálása, eszköze, technikája
Oldhatatlan kötés (forrasztás, hegesztés célja, módja, eszköze)
Oldható kötés fajtái, alkalmazása
Menetvágás eszköze, szabályai
Kenőanyagok, tömítőanyagok
Csövek, csőszerlvények, csőkötések
Szerelési vázlat készítése
Gépelemek szerelése
Rögzítési, oldási gyakorlatok
Tengelykapcsolók szerelése
Komplex, összetett feladatok végzése
Építőanyag-ipari gépek és szerszámok karbantartása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/2.4/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépek és berendezések hibás működését megállapítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépészeti alapismeretek
C típus Gépelemek
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D típus Mechanika és szilárdságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti alkatrész-, berendezésrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Gépészeti rajz elemzése, hibakeresés 20%
Szakmai számítások 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépészeti alapok, gépelemek meghatározása gépészeti rajz alapján
Gépek szerkezete, működése, jellemzői
Műszaki rajzok, gépszerkezeti rajzok készítése, rajzolvasás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/2.5/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzeléstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Égetés ellenőrzésére szolgáló méréseket végez
Meghatározza a megfelelő tüzeléstechnikai folyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzeléshez kapcsolódó fizikai, kémiai és hőtani ismeretek
C típus Tüzelőanyagok típusai, égés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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Szakmai számítások 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzeléshez kapcsolódó fizikai, kémiai, termodinamikai ismeretek
Tüzelőanyagok fogalma, csoportosítása, jellemzői
Tüzelőanyag-ellátás fajtái, berendezései
Az égés folyamata, reakciói, jellemzői
Tüzeléstechnikai számítások
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4. TANANYAGEGYSÉG

194/3.0/0683-06

Üveggyártás

azonosítója

szk
szk

194/3.1/0683-06
194/3.2/0683-06

58
78

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
136
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/3.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Üveggyártás alapanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a keverékek előállítási módját
Meghatározza a termék előállításához szükséges nyersanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üveggyártás nyersanyagai, keverékkészítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szakmai számítások 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
58 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üveggyártás nyersanyagai (alapanyagok, segédanyagok), üvegcserép tulajdonsága,
keverékkészítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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194/3.2/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Üvegipari technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a formázási technológiát
Meghatározza a hőkezelési folyamatokat
Irányítja a nyers-, félkész, késztermékek gyártását
Gondoskodik a technológiai előírások betartásáról
Biztosítja a folyamatos termelést
Gyártásközi ellenőrzést végez
Raktárkészletet biztosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Olvasztás folyamata és berendezései
C típus Üvegolvadék formázása
B típus Üvegtermékek előállításának gyártástechnológiái
C típus Üveg feszültségtelenítése
C típus Üveg utólagos megmunkálása
C típus Üveg továbbfeldolgozása
B típus Üveghibák
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 Technológiai folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
78 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üveg fogalma, szerkezete
Az üveges állapot és kialakulásának feltétele
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Üvegolvasztás folyamata, berendezései (fazekas, kádkemencék)
Üvegolvadék jellemzői
Formázás eljárásai
Feszültség az üveben, feszültségmentesítés
Üvegipari termékek gyártástechnológiái (öblös, sík, üvegcső, üvegszál, üveggyöngy,
különleges üvegek)
Az üveg utólagos megmunkálása
Üvegtermék, üveg további feldolgozása
Üveghibák okai, ellenőrzés módja, megelőzése
Üvegtermékek kémiai, fizikai tulajdonságai
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5. TANANYAGEGYSÉG

194/4.0/0683-06

Kerámia- és
szigetelőanyaggyártás

azonosítója

szk
szk
szk

194/4.1/0683-06
194/4.2/0683-06
194/4.3/0683-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/4.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Kerámia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a keverékek előállítási módját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Masszakészítés és formázás
B típus Építőipari kerámiák
B típus Finomkerámiák
C típus Műszaki kerámiák, köszörűkorongok
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:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
58 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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58
52
78

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 188
0

Kerámiatermékek fajtái, tulajdonságai, nyersanyagai
Masszakészítés technológiája, minőségi követelményei
Kerámiatermékek típusai (tégla és cserépgyártmányok, tűzálló építőanyagok,
finomkerámia-ipari termékek, műszaki kerámiák, köszörű korongok stb.), minőségi
követelményei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/4.2/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Szigetelőanyag
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a keverékek előállítási módját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szigetelőanyagok
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:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szietelőanyag-ipari termékek fajtái, tulajdonságai, nyersanyagai
Szigetelőanyagok tulajdonságai, fajtái, felhasználási területei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/4.3/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Kerámia- és szigetelőanyag-ipari technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a keverékek előállítási módját
Meghatározza a formázási technológiát
Meghatározza a hőkezelési folyamatokat
Irányítja a nyers-, félkész, késztermékek gyártását
Gondoskodik a technológiai előírások betartásáról
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Biztosítja a folyamatos termelést
Gyártásközi ellenőrzést végez
Raktárkészletet biztosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kerámia-és szigetelőanyag-ipari alapismeretek
C típus Masszakészítés és formázás
B típus Szárítási és égetési hőkezelés
C típus Utólagos megmunkálások
B típus Építőipari kerámiák
B típus Finomkerámiák
C típus Műszaki kerámiák, köszörűkorongok
C típus Szigetelőanyagok
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 Technológiai folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
78 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kerámia- és szietelőanyag-ipari termékek fajtái, tulajdonságai, nyersanyagai
Nyersanyagok tárolása, előkészítése, feldolgozása, berendezései és azok működése
Masszakészítés technológiája, minőségi követelményei
Formázás módszerei
Formázóeszközök, -berendezések és azok működése
Kerámia termékek szárítása, hőkezelése
Égetési eljárás szakaszai, égető kemencék fajtái, égetési paraméterek
Utólagos munkálatok (mázazás, festés)
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Kerámiatermékek előállítása (tégla és cserépgyártmányok, tűzálló építőanyagok,
finomkerámia-ipari termékek, műszaki kerámiák, köszörű korongok), minőségi
követelménye
Szigetelőanyagok tulajdonsága, fajtái, gyártástechnológiája, felhasználása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

194/5.0/0683-06

Kötőanyag- és
betonipar

azonosítója

szk
szk

194/5.1/0683-06
194/5.2/0683-06

58
78

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/5.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötőanyag- és betonipari alapanyagok, termékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a termék előállításához szükséges nyersanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kötőanyagipari nyersanyagok
C típus Hidraulikus és nem hidraulikus kötőanyagok
C típus Betonfajták, betontermékek
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:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
58 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötőanyagok fogalma, tulajdonsága, csoportosítása, felhasználása
Kötőanyagok fajtái, nyersanyagai, előfordulása, követelményei

39

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
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0

Hidraulikus (portandcement, klinker) és nem hidraulikus kötőanyagok (gipsz, mész)
fogalma, összetétele, kémiai reakciói
Beton mint építőanyag, alkotói és a velük szembeni követelmények
Beton tulajdonságai, jellemzői
Betonfajták, betontermékek
Betonkorrózió
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/5.2/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötőanyag- és betonipari technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a keverékek előállítási módját
Meghatározza a hőkezelési folyamatokat
Irányítja a nyers-, félkész, késztermékek gyártását
Gondoskodik a technológiai előírások betartásáról
Gyártásközi ellenőrzést végez
Biztosítja a folyamatos termelést
Raktárkészletet biztosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kötőanyag- és betonipari technológia fogalma
C típus Kötőanyagipari nyersanyagok
C típus Hidraulikus és nem hidraulikus kötőanyagok
B típus Cementgyártás technológiája
C típus Cementfajták, cement kötése, szilárdulása
B típus Betonkészítés technológiája
C típus Betonfajták, betontermékek
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 Technológiai folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
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Tesztfeladat megoldása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
78 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nem hidraulikus kötőanyagok (gipsz, mész) gyártástechnológiája
Hidraulikus kötőanyagok (portandcement, klinker) fogalma, összetétele, kémiai reakciói
Cementgyártás technológiája, cementfajták
Cement kötése, megszilárdulása, befolyásoló tényezői
Betonkészítés technológiája
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

194/6.0/0683-06

Tervezés

azonosítója

szk
szk

194/6.1/0683-06
194/6.2/0683-06

56
42

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/6.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártástervezés, -szervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a kivitelezéshez szükséges munkaerő-szükségletet
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Önköltség-, költségcsökkentési és jövedelmezőségi számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munkajog
C típus Üzem- és munkaszervezési ismeretek, gazdasági tényezők
C típus Technológiai folyamat szakaszai, szakaszok összehangolása
D típus Munkahelyek kiszolgálásának szempontjai
C típus Építőanyag-ipar gazdasági, munkajogi szabályozásának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Technológiai folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szakmai számítások 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Írásos elemzések készítése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártástervezés előkészítése, a technikai feltételek, a munkaerő-szükséglet
meghatározása
A gyártási folyamatot alkotó egyes műveletek megtervezése
Építőanyag-ipari tevékenység szervezeti rendszere
A bányaművelés, nyersanyag-előkészítés, az anyagmozgatás, a nyers- és késztermékgyártás szervezési feladatai
Az üzem- és munkaszervezés, munkahelyek tervezésének és kialakításának feltételei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/6.2/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot készít
Tájékoztatja az ügyfeleket a termékek főbb tulajdonságairól, felhasználási területéről
Termékismertetőt készít
Termékbemutatót tart
Eladja a terméket
Információt gyűjt a közeli lehetséges építőipari partnerekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Vállalkozás jogi ismeretek
D típus Pénzügyi, könyvelési, adózási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az értékesítés lépései
Termékismertető, termékbemutató
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

194/7.0/0683-06

Irányítás

azonosítója

szk
szk

194/7.1/0683-06
194/7.2/0683-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/7.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyag-ipari automatizálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termelőberendezések működését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Irányítástechnikai alapfogalmak
D típus Irányítástechnika szervei és készülékei
D típus Vezérléstechnika
C típus Folyamatirányítás az építőanyag-iparban
C típus Speciális szakmai számítástechnikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti alkatrész-, berendezésrajz olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
62 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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0
126
64

Irányítástechnika fogalma, jelentősége, felosztása
Irányítástechnikai alapfogalmak
Az irányítástechnika szervei és készülékei
Vezérlés, szabályozás
Az építőiparban megvalósított folyamatirányítási rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/7.2/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Irányítástechnikai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termelőberendezések működését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Folyamatirányítás az építőanyag-iparban
C típus Speciális szakmai számítástechnikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Irányítástechnikai folyamatábrák készítése
Számítógépes program alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

194/8.0/0683-06

Munkabiztonság és
környezetvédelem

azonosítója

sza

194/8.1/0683-06

41

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/8.1/0683-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a munka- és balesetvédelmi oktatást a munkások számára
A könyezet- és biztonságtechnikai szabályokat betartja és betartatja
Nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelem fogalomköre, szabályozása
B típus Munkaterhelés-biztonság
B típus Szilikátipari környezetvédelem
B típus Szilikátipar szennyező anyagai
E típus Környezetvédelmi mérések, védelmi eszközök
E típus Környezetvédelem jogi kérdései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
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41

Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építőanyag-ipar környezetkárosító és szennyező forrásainak ismerete
A nyersanyagkitermelés során jelentkező talajvédelmi feladatok
Vizet szennyező anyagok, azok koncentrációjának ismerete, a vizek védelme
Szennyvíztisztítás
Levegőt szennyező cseppfolyós, gáznemű és szilárd szennyezőanyagok ismerete
Szilikátipari műveletek porvesztesége, porleválasztók alkalmazása

48

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

194/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

194/1.1/0886-06
194/1.2/0886-06
194/1.3/0886-06
194/1.4/0886-06
194/1.5/0886-06

82
0
0
0
0

0
20
0
0
20

0
0
18 180
40
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
82 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
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40 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
194/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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