KORRÓZIÓVÉDELMI 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 54 521 02 0000 00 00 Korrózióvédelmi 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: 54 521 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Korrózióvédelmi 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
– tanterem
– tanműhely
– számítógép-terem
– laboratórium
– termelő tanműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
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:
Állapotfelméréshez adatot gyűjt
Káreseteket elemez
Javaslatot tesz a korrózióvédelem anyagára és technológiájára
Ellenőrzi a korrózióvédelmi felülvizsgálat lépéseit
Javaslatot tesz a meghibásodás elkerülésére, megelőzésre
Korróziós adatbázist létesít és kezel
Részt vesz a tervek véleményezésében
Jelentéseket készít előírt gyakorisággal
Részt vesz az anyagok alkalmazás-technikai és technológiai utasításainak végrehajtásában,
dokumentumok készítésében, szabályok betartatásában
Műszaki csoportot vezet

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

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:
0687-06 Korrózióvédelmi technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza az elvégzendő feladatokat
Feladatot ad ki üzemállapot felméréséhez
Biztosítja a kiadott feladatok elvégzésének műszaki feltételeit
Megrendeli az ellenőrzés eszközeit
Ellenőrzi a szükséges eszközök, berendezések biztonságos működőképességét
Megrendeli a feladatok ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket
Kiadja a feladat elvégzését
Meghatározza a feladatvégzés idejét, helyét, gyakoriságát
Meghatározza a feladatvégzés (mérés) módszerét
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Megállapítja az igénybevétel technológiai paramétereit
Felveszi az adatokat a szerkezet jellemzőiről
Összegyűjti a mért korróziósebességi adatokat
A mérési eredményeket dokumentálja, élettartamot számol
Megállapítja a közeg hatását a szerkezeti anyagra
Feljegyzi az állagmegóvást biztosító korrózióvédelmi módszert
Feljegyzi az üzemállapot paramétereit
Meghatározza a szerkezeti anyag élettartamát
Tanulmányozza a káresetet megelőző állapot jellemzőit
Tanulmányozza a közeg állapotjellemzőit
Tanulmányozza a szerkezeti anyag állapotjellemzőit
Tanulmányozza az üzemeltetés tapasztalatait
Tanulmányozza az ellenőrzések tapasztalatait
Feljegyzi a káreset műszaki körülményeit, következményeit
Értékeli a káreset okait, következményeit
Értékeli a káreset során a sérült tárgyak, eszközök, berendezések, épületek jellemzőit
Véleményezi a műszaki biztonságot kielégítő felújítási tervet
Javaslatot tesz a továbbhasználat körülményeire
Javaslatot tesz az élettartamot növelő műszaki beavatkozásra
Javaslatot tesz az állagmegóvást biztosító korrózióvédelmi módszer alkalmazására
Javaslatot tesz a felújítandó egység cserélendő szerkezeti anyagára
Javaslatot tesz a védendő technológia módosítására
Javaslatot tesz a felújított egység korrózióvédelmi monitoringrendszerének
megvalósítására
Javaslatot tesz a korrózióvédelmi megfigyelés módszerére
Javaslatot tesz a mérések, vizsgálatok kiválasztására
Javaslatot tesz a mérések gyakoriságára
Javaslatot tesz az ismételt felülvizsgálatra
Javaslatot tesz a nem javítható egység selejtezésére, vagy újrahasznosítására
Figyelemmel kíséri az alkalmazott korrózióvédelmi módszer jogi és műszaki
követelményeit
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Ellenőrzi a műszaki előírások, határozatok betartását
Ellenőrzi a tervezett és megvalósult állapot valódiságát
Ellenőrzi a műszaki biztonságot meghatározó előírások (falvastagság) alkalmazását
Ellenőrzi az üzembe helyezett állapot jellemző paramétereit (eredeti falvastagság)
Ellenőrzi a műszaki dokumentumok valódiságát
Ellenőrzi az előírt korrózióvédelemre vonatkozó előírások érvényesítését
A mérési eredményeket kiértékeli, jelentést készít
Kiértékeli az ellenőrzött dokumentumokat és kapott információkat
Meghatározza a korróziós igénybevétel mértékét
A felülvizsgált egység minősítését elvégzi és meghatározza a következő felülvizsgálat
időpontját
Javaslatot tesz a technológia módosítására
Javaslatot tesz megfelelő szerkezeti anyag alkalmazására
Javaslatot tesz a korróziót okozó közeg komponenseinek kizárására
Javaslatot tesz megelőző monitoring kialakítására
Javaslatot tesz a szerkezeti anyag korróziós igénybevételének mérésére
Javaslatot tesz a korróziót okozó komponensek mérésére
Javaslatot tesz hatékonyabb korrózióvédelmi módszer alkalmazására
Javaslatot tesz rendkívüli felülvizsgálatra
Adott műszaki egység technológiai alapadatairól nyilvántartást vezet
Rendszerezi és tárolja az adatbankba bevitt adatokat
Az adatbankot naprakészen vezeti
Dokumentumokat, terveket, engedélyeket irattárba helyez
Az üzemeltetés korrózióvédelmi dokumentumait naprakészen vezeti és tárolja
A felülvizsgálatok időpontját és azok eredményét nyilvántartja
Az üzembe helyezési időpontokat nyilvántartja
Korrózióvédelmi célú gyártási, üzemeltetési, technológiai, műszaki terveket
véleményez
Karbantartási és javítási terveket véleményez
Részt vesz felülvizsgálati tervek véleményezésében
Részt vesz új beruházási tervek véleményezésében
Jelentést készít műszaki egységek műszaki állapotáról
Jelentést készít a hatósági szemlékről
Statisztikai jelentéseket készít
Jelentést készít a műszaki biztonsági előírások teljesítéséről
Jelentést készít a környezetvédelmi előírások teljesítéséről
Ellenőrzi az előírt munkavédelmi eszközök meglétét és azok használhatóságát
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja és betartatja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz munkavédelmi és tűzvédelmi utasítások készítésében
Részt vesz környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási utasítások készítésében
Részt vesz karbantartási utasítások készítésében
Részt vesz a technológiai utasítások készítésében
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Ajánlatokat és megrendeléseket készít
Részt vesz az anyag, energia és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos szerződések
készítésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Anyagismeret, szerves és szervetlen, alap és segédanyagok
A Szerkezeti anyagok és közegek kapcsolatának ismerete
A Korróziós folyamatok és megjelenési formák
A Korrózióvédelmi módszerek és technológiák
A Korróziósebesség fogalma és mérési módszerei
A Szerkezeti anyagok élettartamának meghatározása
B Korrózióvédelmi monitoring
B Korrózióvédelmi eszközök és berendezések
B Technológiák, szerkezeti egységek korrózióvédelmének tervezése
B Korrózióvédelmi szempontok a karbantartási tervekben
B Üzemeltetési és felújítási tervek korrózióvédelmi szempontjai
C Műszaki tervek értékelése korrózióvédelmi szempontból
B Gazdasági tervek értékelése korrózióvédelmi szempontból
C Felülvizsgálati tervek készítése, értékelése
B Korrózióvédelmi feladatok személyi feltételeinek tervezése
B Egyéb (környezetvédelmi, kárelhárítási stb.) tervekben a korrózióvédelem
B Veszélyes és nem veszélyes anyagok besorolása
A Anyagtárolási előírások
A Anyagszállítási (hulladékszállítási) követelmények
A Anyagkezelések tűzrendészeti előírásai
A Anyag- és energiaforgalmi diagramok készítése
A Anyag és energiamérleg készítése
A Anyagrendelés, -felhasználás, -selejtezés
B Műszaki biztonsági követelmények
C Műszaki követelményekre vonatkozó jogi szabályok
B Kockázati tényezők felismerése
B Kárelhárítás
C Felszámolási, rekultiválási, selejtezési folyamatok
C Minőségbiztosításra vonatkozó szabályok
C Környezetirányításra vonatkozó szabályok
B Kutatások, műszaki fejlesztések eredményei
B Munkafolyamatok szervezése
B Szervezeti felépítés
A Konkrét korrózióvédelmi munkafolyamat szervezése
B Korrózióvédelmi munkafolyamatok energiaellátása
B Feladatok meghatározása (hely, idő, módszer)
B Szociális létesítmény igény
B Anyag-, eszközszükséglet meghatározása
B PR és irányítási munkafolyamatok
B Korrózióvédelmi éves költségtervek készítése, értékelése
B Alkalmazottakkal kapcsolatos költségek tervezése
B Kutatásokkal kapcsolatos költségek
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B
C
B
B
C
C
C
C
C
B
B
C
B
C
B
B
B
C
C
C
C
B
C
C
C
D
D
C
C
C
C
C
A
A
B

Alvállalkozókkal és szolgáltatókkal kapcsolatos költségek
Önálló gazdálkodó egység vezetőire vonatkozó alapismeretek
Munkacsoportok vezetése
Levelezés
Számlázás
Engedélyezési eljárások
Nyilatkozattételi eljárások
Médiakapcsolatok
Hatósági engedélyeztetés folyamata
Anyagminőség és minőségi vizsgálatok
Korrózióvédelmi munkakörülmények
Szinten tartó továbbképzések személyre szabott tervezése
Napi műszaki adatok kezelése
Teljesítési jegyzőkönyvek készítése
Átadás-átvételi műszaki követelmények dokumentálása
Rendkívüli műszaki esetek dokumentálása
Minőségbiztosítás dokumentumainak készítése
Technológiai, műszaki adatok kezelése, tárolása
Laborvizsgálati adatok kezelése
Korrózióvédelmi alapállapot adatainak kezelése
Üzemeltetés anyagigényének számítása
Karbantartással, felújítással kapcsolatos anyagigény számítása
Beruházások, tervezett feladatok anyagigényének számítása
Ajánlatok összeállítása
Ajánlatok elbírálása
Adózási alapismeretek
Könyvelési alapismeretek
Munkavédelmi utasítások
Tűzvédelmi utasítások
Környezetvédelmi utasítások
Hatósági jelentések készítése
Statisztikai jelentések készítése
Veszélyes és rákkeltő anyagok nyilvántartása
Hulladékok nyilvántartása
Anyag- és energiamérleghez minőségi és szállítási dokumentumok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
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 köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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5
5
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
5
5
5
5
5
5

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű kézírás
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Információforrások kezelése
Beruházási tervrajzok olvasása, értelmezése
Beruházási tervekben korrózióvédelmi rajzok készítése
Karbantartási tervrajzok olvasása, értelmezése
Karbantartási tervrajzok készítése
Kárelhárítási tervek értelmezése
Helyszínrajzok készítése
Felülvizsgálati tervek értelmezése
Monitoringhoz helyszínrajzok készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Műszaki rajzok jelképeinek értelmezése
Anyagminőségi jelölések jelképeinek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Mobil mérőberendezések használata
Kéziszerszámok használata
Labortechnikai eszközök használata (desztilláló berendezés, vákuumszivattyú
kezelése)
Munkavédelmi eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
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Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Értékelési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés

9

Az 54 521 02 0000 00 00 azonosító számú, Korrózióvédelmi technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0687-06
Korrózióvédelmi technikus feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 54 521 02 0000 00 00 azonosító számú, Korrózióvédelmi technikus
megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

202/10.0/0687-06

202/15.0/0687-06

2

202/11.0/0687-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

202/1.0/0687-06

202/13.0/0687-06

202/2.0/0687-06

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

202/6.0/0687-06

202/5.0/0687-06

25

202/3.0/0687-06

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.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
202/14.0/0687-06

202/4.0/0687-06

202/7.0/0687-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

202/9.0/0687-06

18
19

202/8.0/0687-06

20
21
22
23

202/12.0/0687-06

202/16.0/0687-06

Hetek száma

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

24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

– 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 54 521 02 0000 00 00 azonosító számú, Korrózióvédelmi technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

202/1.0/0687-06

2

202/2.0/0687-06

3

202/3.0/0687-06

4

202/4.0/0687-06

5

202/5.0/0687-06

6

202/6.0/0687-06

7

202/7.0/0687-06

8

202/8.0/0687-06

9
10
11
12
13
14
15
16

202/9.0/0687-06
202/10.0/0687-06
202/11.0/0687-06
202/12.0/0687-06
202/13.0/0687-06
202/14.0/0687-06
202/15.0/0687-06
202/16.0/0687-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Szerkezeti anyagok korróziója
160
Korrózióvédelem a szerkezeti
88
anyagok megválasztásánál
A korrózióvédelmi tervezés
0
előkészítése
Korrózióvédelem szerves
42
bevonatokkal
Szervetlen bevonatok
72
Alternatív korrózióvédelmi
149
eljárások
Korróziós vizsgálatok
144
A korrózióvédelem
52
szabványosítása
Környezetvédelem
291
Informatika
0
Műszaki ismeretek gyakorlat
0
Üzemi gyarkorlat
0
Műszaki alapozás
101
Biztonságtechnika
120
Vállalkozási ismeretek
66
Szakmai idegen nyelv
70
Mindösszesen óra: 1355

összes

0

0

160

0

0

88

0

81

81

0

75

117

0

0

72

0

0

149

0

0

144

0

0

52

0
98
84
0
28
0
0
0
210

0
0
0
70
45
0
0
0
271

291
98
84
70
174
120
66
70
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:
0687-06 Korrózióvédelmi technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Korróziós állapotfelmérés, káreset elemzése, javaslattétel korrózióvédelmi
technológiára, meghibásodás elkerülésére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Korrózióvédelmi felülvizsgálat lépéseinek meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Korróziós adatbázis létesítése, nyilvántartások vezetése, jelentések készítése
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 75 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Korróziósebesség, élettartam-meghatározás, korrózióvédelmi anyagszükségleti
számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Megadott (beruházási, felülvizsgálati stb.) terv véleményezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Műemlék-, baleset-, környezet-, munka- és tűzvédelem, veszélyes hulladék
kezelése, minőségbiztosítás, minőségellenőrzés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 10%
3. feladat 15%
14

4. feladat
5. feladat
6. feladat

15%
5%
5%

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 521 02 0000 00 00 azonosító számú, Korrózióvédelmi technikus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Korrózióvédelmi technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 521 02 0000 00 00 azonosító számú, Korrózióvédelmi technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

202/1.0/0687-06

Szerkezeti anyagok
korróziója

azonosítója

sza
sza
sza

202/1.1/0687-06
202/1.2/0687-06
202/1.3/0687-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/1.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémes szerkezeti anyagok korróziója
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a szerkezeti anyag állapotjellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Korróziós folyamatok és megjelenési formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
16

76
42
42

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 160
0

Képzési idő:
76 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korrózió alapismeretei
Alapfogalmak
Megjelenési formák (egyenletes, lyuk, kristályközi szelektív korrózió)
Kémiai alapismeretek (pH, savak, bázisok, disszociáció)
Elektrokémiai ismeretek Nernst-képlet
Elektród potenciálok
Elektród potenciál pH-diagrammok
A korróziós reakciók kinetikája
Polarizációs görbék
A korróziós folyamatok árammérlege
Az aktív állapotú fémek egyenletes korróziója
A korrózió passzív állapotban
A fémek egyidejű mechanikai és korróziós igénybevételének hatása (feszültség korróziós
repedés és hidrogén károsodás, a korróziós kifáradás, berágósádos korrózió, a fémek
talajkorróziója)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/1.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemfémes szerkezeti anyagok korróziója
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a közeg állapotjellemzőit
Megállapítja a közeg hatását a szerkezeti anyagra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szerkezeti anyagok és közegek kapcsolatának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Betonkorrózió
Vasbeton korrózió
Agresszivitási osztály
Agresszív közegek besorolása: folyadékközeg, szilárd közeg, gáz közeg
Biológiai korrózió
Kóboráram korrózió
Téglaszerkezetek korróziója
Biológiailag és vegyileg agresszív közegek
Kőanyagok korróziója
A mállás folyamata és hatása a szerkezet teherbíró képességére, a lepusztulás
A repedés kialakulásának feltételei
Fa- és faalapu anyagok korróziója
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/1.3/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Műanyagok és elasztomerek korróziója
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a korróziós igénybevétel mértékét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagismeret, szerves és szervetlen, alap és segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műanyagok korróziója
Kémiai korrózió
Sugárkorrózió
Termikus korrózió
Feszültségkorrózió
Szolvatációs korrózió
Biológiai korrózió
Károsodott helyek analízise műanyag idomdaraboknál
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Elasztomerek korróziója
Elasztomerek szerkezete, kémiai korróziója
UV sugárzásérzékenység, öregedésgátlók kapcsolata
Szolvatációs korrózió
A diffúziót befolyásoló tényezők
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

202/2.0/0687-06

Korrózióvédelem a
szerkezeti anyagok
megválasztásánál

jellege

azonosítója

sza

202/2.1/0687-06

36

0

0

sza

202/2.2/0687-06

52

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/2.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémes szerkezeti anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz megfelelő szerkezeti anyag alkalmazására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagismeret, szerves és szervetlen, alap és segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fémekről általában
A fémtermelés fejlődése
A fémes szerkezeti anyagok igénybevételének folyamata
Az aktív korrózióvédelem lehetőségei
Az acélok, vasalapú ötvözetek korróziója
Színesfémek korróziója
20

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

88

Az aktív korrózióvédelem lehetőségei
Az acélok, vasalapú ötvözetek korróziója
Színesfémek korróziója
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/2.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemfémes szerkezeti anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feljegyzi az állagmegóvást biztosító korrózióvédelmi módszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagismeret, szerves és szervetlen, alap és segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajzok jelképeinek értelmezése
4. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 50%
Írásos elemzések készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton minőségi előírása
A vasbeton fedőrétege
A vasbeton megengedett legnagyobb repedéstágassága
Téglaszerkezetek
Kőanyagok
Terméskő és építőkő
A kőanyag, a cement, a habarcs minősége, az agresszív közegekkel szembeni viselkedésük
Hőre lágyuló műanyagok: PVC, PE, P-vinil-acetát, PP, P-sztirol, P-metil-metakrilát, Pamidok tulajdonságai és felhasználási területei
A duroplasztok: fenolplasztok, aminoplasztok, telítetlen p-észter gyanták epoxigyanták, puretánok, szilikonok
Gumi anyagok: természetes kaucsuk, lágygumi, félkemény gumi, keménygumi, neoprén,
Butilkaucsuk, Nitrilkaucsuk, Hypalon
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

202/3.0/0687-06

A korrózióvédelmi
tervezés előkészítése

azonosítója

sza
sza
sza

202/3.1/0687-06
202/3.2/0687-06
202/3.3/0687-06

0
0
0

0
0
0

39
21
21

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

81

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/3.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Korróziós igénybevételek, a technológia tervezés előkészítése és ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Véleményezi a műszaki biztonságot kielégítő felújítási tervet
Részt vesz felülvizsgálati tervek véleményezésében
Korrózióvédelmi célú gyártási, üzemeltetési, technológiai, műszaki terveket véleményez
Karbantartási és javítási terveket véleményez
Részt vesz új beruházási tervek véleményezésében
Javaslatot tesz az állagmegóvást biztosító korrózióvédelmi módszer alkalmazására
Javaslatot tesz a védendő technológia módosítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb (környezetvédelmi, kárelhárítási stb.) tervekben a korrózióvédelem
B típus Technológiák, szerkezeti egységek korrózióvédelmének tervezése
B típus Üzemeltetési és felújítási tervek korrózióvédelmi szempontjai
B típus Feladatok meghatározása (hely, idő, módszer)
C típus Felülvizsgálati tervek készítése, értékelése
B típus Korrózióvédelmi feladatok személyi feltételeinek tervezése
B típus Korrózióvédelmi szempontok a karbantartási tervekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagminőségi jelölések jelképeinek értelmezése
4. szint Beruházási tervrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Karbantartási tervrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Makro- és mikrokörnyezeti hatások (légkör, földrajzi környezet, elhelyezési, üzemeltetési
kategória, kémiai, víz, talaj, hő, mechanikai és mikrobiológiai igénybevételek)
Ipari emissziós források okozta igénybevételek
A korrózióvédelmi technológia tervezése: a felület előkészítés tervezése, előkezelés,
felhordási technológiák alkalmazási szempontjai, és megvalósítása
Ecsetelés, pneumatikus- és elektrosztatikus festékszórás, nagynyomású festékszórás,
mártófestés, elektroforetikus festés, hengerlés, öntés, locsolás, ráolvasztás,
elektrosztatikus porszórás, porbevonás
A bevonatkialakítás tervezése és megvalósítása
A korrózióvédelem anyagainak kiválasztása a tervezés során
A szerkezet kialakítása az egyes felhordási technológiákhoz
A bevonóanyagok kötőanyagai, felhordástechnikai tulajdonságai, a bevonat tulajdonságai
Felhordástechnika gyakorlása
A festési technológiákhoz alkalmas szerkezetek
A technológia ellenőrzése
Az állagmegóvás a felújítási, javítási, felülvizsgálati, karbantartási tervekben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/3.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A korrózióvédelem szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz karbantartási utasítások készítésében
Részt vesz a technológiai utasítások készítésében
Dokumentumokat, terveket, engedélyeket irattárba helyez
Javaslatot tesz megelőző monitoring kialakítására
Javaslatot tesz rendkívüli felülvizsgálatra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Konkrét korrózióvédelmi munkafolyamat szervezése
B típus Munkafolyamatok szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
21 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korrózióvédelem szervezése
A korrózióvédelmi terv
Alkatrészek, részegységek cseréje
Alkalmazandó alátétek anyagaának kiválasztása
Időterv
Folyamatterv
Műveletsorok
A megszakítás leghosszabb időtartama
A technológia folytatása előtt elvégzendő tisztítási, javítási műveletek
A dokumentáció: tervezési, kivitelezési és ellenőrzési adatok rögzítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/3.3/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A korrózió elleni védelem gazdaságosságának szempontjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mérési eredményeket dokumentálja, élettartamot számol
Meghatározza a szerkezeti anyag élettartamát
Javaslatot tesz a továbbhasználat körülményeire
Javaslatot tesz az élettartamot növelő műszaki beavatkozásra
Javaslatot tesz az állagmegóvást biztosító korrózióvédelmi módszer alkalmazására
Javaslatot tesz a felújítandó egység cserélendő szerkezeti anyagára
Javaslatot tesz a felújított egység korrózióvédelmi monitoringrendszerének
megvalósítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alvállalkozókkal és szolgáltatókkal kapcsolatos költségek
B típus Alkalmazottakkal kapcsolatos költségek tervezése
B típus Gazdasági tervek értékelése korrózióvédelmi szempontból
B típus Korrózióvédelmi éves költségtervek készítése, értékelése
B típus Kutatásokkal kapcsolatos költségek
B típus Szociális létesítmény igény
C típus Üzemeltetés anyagigényének számítása
C típus Beruházások, tervezett feladatok anyagigényének számítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaságosság általános szempontjai
Új termék létrehozásakor, berendezések élettartamának növelésekor
A pénzügyi hatások (korróziós terhek)
A korrózióvédelem költségei
Üzemköltség, felújítási, javítási költségek
Korrózióvédelmi költségtényezők számítása
A korrózióra fordított költségek csökkentésének lehetőségei (anyagköltség, bérköltség,
járulékos költség)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

202/4.0/0687-06

Korrózióvédelem
szerves
bevonatokkal

azonosítója

szk
szk
szk

202/4.1/0687-06
202/4.2/0687-06
202/4.3/0687-06

0
0
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0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

54
21 117
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/4.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A szerves bevonóanyagok alapanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendeli a feladatok ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket
Javaslatot tesz a nem javítható egység selejtezésére, vagy újrahasznosítására
Javaslatot tesz hatékonyabb korrózióvédelmi módszer alkalmazására
A felülvizsgált egység minősítését elvégzi és meghatározza a következő felülvizsgálat
időpontját
Javaslatot tesz a technológia módosítására
Javaslatot tesz a védendő technológia módosítására
Megrendeli az ellenőrzés eszközeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartással, felújítással kapcsolatos anyagigény számítása
B típus Anyag-, eszközszükséglet meghatározása
B típus Korrózióvédelmi munkakörülmények
B típus Munkacsoportok vezetése
A típus Anyagrendelés, -felhasználás, -selejtezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Beruházási tervekben korrózióvédelmi rajzok készítése
4. szint Karbantartási tervrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Rajz elemzés, hibakeresés 40%
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Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötőanyagok alkotói, megjelenési formái, jellemző tulajdonságai
Az olajok fajtái, felhasználhatóságuk
A továbbalakított olajok
Bitumenek és kátrányok, természetes gyanták használata
Cellulóz- és kaucsukszármazékok
Korrózióvédő pigmentek megjelenési formái, díszítő hatása
UV-állóság, tapadóképesség, felhasználhatósági területek
Elektrokémiai úton ható pigmentek (inhibítorok)
Ólomtartalmú pigmentek (ciánamid, foszfát)
Kromáttartalmú pigmentek (Zn, Sr)
Fém- és fémoxidtartalmú pigmentek
A szerves pigmentek fajtái (nitro-, azo-, azoxi-, kinoid-, karbonilszármazékok)
Oldószerek és hígítók (aceton, benzin, egy- és többértékű alkoholok, petróleum, terpentin,
triklór-etilén, Xilol)
A lágyítók fajtái és alkalmazása
Szikkatívok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/4.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Felület-előkészítés és előkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatot ad ki üzemállapot felméréséhez
Biztosítja a kiadott feladatok elvégzésének műszaki feltételeit
Meghatározza a feladatvégzés (mérés) módszerét
Ellenőrzi a szükséges eszközök, berendezések biztonságos működőképességét
Tanulmányozza a káresetet megelőző állapot jellemzőit
Meghatározza a feladatvégzés idejét, helyét, gyakoriságát
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkafolyamatok szervezése
B típus Korrózióvédelmi eszközök és berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Felülvizsgálati tervek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mobil mérőberendezések használata
5. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Rajz készítés tárgyról 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felület előkészítés célja és folyamata
A bevonórendszernek megfelelő felületi tisztaság és érdesség elérése
Oxidmentesítés
Zsírtalanítás
Acélfelületek szabványos jelölése
A felületek tisztasági fokozatai
Az előtisztítás műveletei
Szemcsefúvás
Szemcseszórás
Elérhető felületi érdességek
Koptatás
Drótkefézés
Csiszolás
Pácolás
Lánggereblyézés
Zsírtalanítás lúggal, oldószerrel, gőzsugárral
Elektrolitikus zsírtalanítás
Zsírtalanítás emulziókkal és szuszpenziókkal, folyamatábrák ismerete
Leégetés
Ultrahang alkalmazása a tisztítási fázisban
Felület-előkezelési módszerek: foszfátozás és hordozóanyagai, a műveletek sorrendje
Rozsdaátalakítás
Aluminium felületi előkészítése
Kromátozási eljárások
A kromátréteg védőhatása

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/4.3/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A felhordásos eljárások és a szárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az üzembe helyezett állapot jellemző paramétereit (eredeti falvastagság)
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Ellenőrzi a tervezett és megvalósult állapot valódiságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyag és energiamérleg készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felhordási eljárások: ecsetelés, mártó módszerek
Elektroforetikus festés, a fürdő ellenőrzési módszerei
Kataforetikus bevonás
Autoforézis
A hengerlés módszerei: gépi, kézi eljárások
Öntési, szórási, locsolási technológiák (pneumatikus, nagynyomású levegő nélküli szóró
eljárások, szórásgépek és szórópisztolyok)
Az elektrosztatikus festékszórás módszerei
Az elektrosztatikusan szórható festékek tulajdonságai
A többkomponensű anyagok szórási módszerei
A szórórobotok alkalmazásának jelentősége
A műanyag porok fajtái és bevonatképzési lehetőségei, az előmelegítés körülményei
A porregenerálás és visszanyerés folyamata
Különleges bevonó eljárások: lángszórás, merítés, öntés, melegítés elektronsugárral
Bélelés masszával, fóliaborítás, csempézés, lemezborítás, szálszórás
Szárítás konvekciós úton, hősugárzást kibocsátó felületekkel, impulzussugárral, UV
sugarakkal, lézersugárral
Térhálósítás elektronsugarakkal
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5. TANANYAGEGYSÉG

202/5.0/0687-06

Szervetlen
bevonatok

azonosítója

sza
sza

202/5.1/0687-06
202/5.2/0687-06

37
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0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/5.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémbevonatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladatvégzés (mérés) módszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Korrózióvédelmi munkakörülmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
37 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémbevonatok előállítása kémiai eljárással (redukció, ioncsere, kontakt eljárás)
Elektrokémiai eljárással (galvanizálás elméleti alapjai, elektrolízis)
Galvánbevonatok (Cu, Ni, Cr, Zn, Cd és Sn) készítése
Különleges galvanizálási eljárások
A termikus és termomechanikai bevonás
Vákuumtechnika
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/5.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemfémes bevonatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a feladatvégzés idejét, helyét, gyakoriságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyag-, eszközszükséglet meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai úton előállított nemfémes bevonatok
Bevonatkészítés oxidációs eljárással
A foszfátozás technológiája
Bevonatkészítés kromátozással
Oxalátozás
Csersavas kezelés
Fluorid és szulfidbevonatok
Színező eljárások
Elektrokémiai úton létrehozott nemfémes bevonatok
Az alapfém jellemzői
Kénsavas egyenáramú és váltóáramú eljárások
Elektrofoszfátozás
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6. TANANYAGEGYSÉG

202/6.0/0687-06

Alternatív
korrózióvédelmi
eljárások

azonosítója

sza
sza
sza

202/6.1/0687-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/6.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Átmeneti korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz az ismételt felülvizsgálatra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kockázati tényezők felismerése
A típus Korrózióvédelmi módszerek és technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
57 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rövid időre szóló korrózióvédelem alkalmazási területei
Alkalmazása a gyártás, üzemeltetés időszakában
Az átmeneti védőanyagok osztályozása és kiválasztási szempontjai
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Az olajfilmet, zsírréteget alkotó anyagok fajtái
A szilárd filmképző anyagok (védő viaszok, bitumenes védőrétegek, műanyag- és
lakkbevonatot képező anyagok) és kiválasztási szempontjai
A korróziót okozó közeg agresszivitásának befolyásolása vegyi anyagokkal, az alkotók
megkötésével
Aktív beavatkozás (a mikroklíma megváltoztatására)
A páramegkötés
Az elektrokémiai korrózió megakadályozása a környezet relatív nedvességtartalmának
csökkentésével
Átmeneti korrózióvédelem a csomagolásban
A mikroklímák hatása
A korróziós veszély elhárítása tárolás, szállítás esetén
Bevonóanyagok alkalmazása, inhibítorok, páralekötők, fóliaburkolatok használata
Műanyagbevonatok, szénhidrogén alapú védőanyagok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/6.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem inhibítorokkal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a korróziót okozó komponensek mérésére
Javaslatot tesz a korróziót okozó közeg komponenseinek kizárására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Korrózióvédelmi módszerek és technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az inhibítorok hatásmechanizmusa
Szerves korróziós inhibítorok működése (molekula kemoszorpció, komplexképzés,
semlegesítés, abszorpció)
A töltésátvitel mechanizmusa és a korróziós sebesség kapcsolata
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Az inhibítorok alkalmazásának körülményei, hatásosságuk meghatározása
(molekulaszerkezet, kötésmód, szénlánchossz, térbeli helyzet, kötéstípus, oldhatóság,
filmképző tulajdonság, fém-ion komplexképzés)
Az inhibítor hatáselmélete, inhibítor kompozíció
Orbitális adszorpció, elektrosztatikus adszorpció, kemiszorpció
Fémkation, klorid, szulfát, lúgok, hidrogénkarbonátok, szulfidok, savak, szerves aminok
gyakorlati alkalmazása
Az inhibítorok tervezése
Proton akceptorok, elektron akceptorok, vegyes molekulák lehetőségei az inhibítor
molekulák kialakításában
Vegyületkombinációk a hatékony védelmi eredmény eléréséhez
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/6.3/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokémiai korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a káreset során a sérült tárgyak, eszközök, berendezések, épületek jellemzőit
Értékeli a káreset okait, következményeit
Összegyűjti a mért korróziósebességi adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Korróziósebesség fogalma és mérési módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korrózió a talajban
A talajban előforduló áramok (földáram, villámcsapás, kóboráram) erőterei
A talaj, mint háromfázisú kolloid rendszer, a kapillárisan porózus szerkezet összetevői, a
nedvesség szerepe az elktrokémiai folyamatok létrejöttében
Korróziósebesség a talajtípusoknál
Anódos passzíválódás
Oxigén depolarizáció
Az elktródfolyamatok mérése a talaj korrozivitásának megítélése szempontjából
A talaj biológiai tulajdonságainak szerepe a korróziós folyamatokban
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A katódos korrózióvédelem elméleti alapjai
Külső áramú módszer alkalmazása a védelemben
Protektoros (galvánanódos) módszer kialakítása
A katódos védettség ellenőrzése potenciálméréssel
Áram-potenciálgörbék
Galvánanódos védelem alkalmazása
Az alkalmazott anód-anyagok a védelemben a talajellenállás nagysága szerint
A védelem előnyei, hátrányai
A passzív védelem, sziegtelés
A szigetelőanyagok típusai
A kóboráramok korróziós hatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

202/7.0/0687-06

Korróziós
vizsgálatok

azonosítója

szk
szk

202/7.1/0687-06
202/7.2/0687-06

51
93

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/7.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A bevonóanyagok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a korrózióvédelmi megfigyelés módszerére
Javaslatot tesz a mérések gyakoriságára
Javaslatot tesz a szerkezeti anyag korróziós igénybevételének mérésére
Javaslatot tesz a mérések, vizsgálatok kiválasztására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagminőség és minőségi vizsgálatok
C típus Szinten tartó továbbképzések személyre szabott tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Festékvizsgálatok (minőség, általános alkalmazhatóság, összetétel, típus)
A viszkozitás, a kiadósság, a fedőképesség, terülőképesség, megfolyási hajlam
Hígíthatóság, szemcsefinomság, sűrűség, lobbanáspont, száradási paraméterek
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Sűrűség vizsgálata
Reológiai tulajdonságok vizsgálata
Tixotrop tulajdonságok vizsgálata
A terülőképesség, fedőképesség, megfolyási hajlam vizsgálata
Kiadósság vizsgálata
A fajlagos ellenállás és vezetés mérése
Többkomponensű bevonóanyagok vizsgálata
A száradási folyamat vizsgálata
Átvonhatóság vizsgálata
Műanyagporok vizsgálata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/7.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A bevonatok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a műszaki biztonságot meghatározó előírások (falvastagság) alkalmazását
Ellenőrzi az üzembe helyezett állapot jellemző paramétereit (eredeti falvastagság)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagminőség és minőségi vizsgálatok
C típus Szinten tartó továbbképzések személyre szabott tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
93 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Próbalemezek készítése
Vizsgálatok: villamos tulajdonságok, porozitás, tapadásvizsgálat leszakításos eljárással,
benyomódási hőmérséklet, belső feszültség, kopásállóság, rugalmasság, fedettség,
átvágási hőmérséklet, oldószergőz-állóság
Rétegvastagság mérés
Roncsolásmentes: mágneses, elektromágneses indukciós módszer, örvényáramos
módszer, ultrahangos vizsgálat, ionizáló sugárzással való mérés, kapacitásmérésen,
fénytörésen alapuló módszerek
Gravimetriás vizsgálat
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Roncsolásos rétegvastagságmérések
Nedves rétegvastagsármérési eljárások
Adhéziós vizsgálatok
Rugalmasságmérés
Ütésállóság, keménység, kopásállóság, mechanikai vizsgálatok
Optikai vizsgálatok
Érdességmérés
Elektronmikroszkópos vizsgálatok
Ellenálló képesség vizsgálata
Surárzásállóság, dekontaminálhatóság vizsgálata
Sterilizálhatóság vizsgálata
Gyorsított korróziós vizsgálatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

202/8.0/0687-06

A korrózióvédelem
szabványosítása

azonosítója

szk

202/8.1/0687-06

52

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/8.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A korrózióvédelmi szabványosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az alkalmazott korrózióvédelmi módszer jogi és műszaki
követelményeit
Ellenőrzi a műszaki előírások, határozatok betartását
Ellenőrzi a műszaki dokumentumok valódiságát
Ellenőrzi az előírt korrózióvédelemre vonatkozó előírások érvényesítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségbiztosításra vonatkozó szabályok
C típus Környezetirányításra vonatkozó szabályok
C típus Műszaki követelményekre vonatkozó jogi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A korrózióvédelmi technológiák szabványosításának irányelvei
Az állami szabványosítás szintjei
A Magyar Szabványügyi Testület
A szabványok használata
A szakkifejezések szabványzegyzék (MSZ EN ISO…), és idegennyelvű irodalmak
tanulmányozása
A tervezési irányelvek szabványosítása
A felület-előkészítés, a bevonatok készítésének szabványirodalma
A vizsgálati módszerek szabványosítása
A szerkezetek, berendezések korrózióvédelme
A környezetvédelem szabványosítása: a korrózióvédelem illeszkedése a
Környezetközpontú Irányítási Rendszerbe
Kormányrendeleti szabályozások és mellékletei (festékek, lakkok szervesoldószer
tartalmának szabályozása)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

202/9.0/0687-06

Környezetvédelem

azonosítója

szk
szk
szk

202/9.1/0687-06
202/9.2/0687-06
202/9.3/0687-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/9.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
A környezeti elemek terhelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások
rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Korrózióvédelmi monitoring
B típus Kárelhárítás
C típus Felszámolási, rekultiválási, selejtezési folyamatok
C típus Környezetvédelmi utasítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Kárelhárítási tervek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 45%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A környezeti ártalmak
A környezetvédelem módszerei, területei
Természetvédelmi alapismeretek
A természeti értékeinket veszélyeztető jelenségek
Az élettelen természet védelme
Tájképi és kultúrtörténeti értékek, az élő természet védelme
Vízforrások jellemzői, a vizek minősége
Vízszennyező tevékenységek
A vízminőség-védelem szabályozása
A szennyvíz fogalma, fajtái
A fizikai, mechanikai, kémiai, biológiai, különleges szennyvíztisztítás
A szennyvíztisztítás melléktermékei
A levegőszennyezés forrásai és fajtái
Emisszió csökkentési lehetőségek, az alkalmazott műszaki berendezések
A légszennyező anyagok terjedése
Szennyező anyagok vizsgálata, mérése
A talaj fogalma
A talajképző tényezők
A talaj kialakulása, tulajdonságai, talajtípusok
A termelési technológiák hatásai
A bekövetkező talajkárosodások
Természeti erők hatásai
A talaj mennyiségi és minőségi védelme, remediálása
A zaj és rezgés elleni védelem: a hang terjedése, a környezeti rezgés
A zaj és rezgés, mint környezetterhelés
A környezeti zaj és rezgés mérése
A radioaktív sugárzás és hatásmechanizmusa
A sugárzás mérése
Az atomreaktorok veszélyes üzeme
A reaktorok anyagai, korrózió elleni védelme
A radiációs elridegedés folyamata
Élettartam-kimerülés
Sugárvédelem, sugártűrés, dekontaminálhatóság
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/9.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ipari technológiák környezeti ártalmai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Korrózióvédelmi munkafolyamatok energiaellátása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Monitoringhoz helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 45%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
99 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ökológiai talpnyom
Biogeokémiai körfolyamatok
A vegyipar terhelése: a kőolajipar, benzol, formaldehid, kénsav, műtrágyák, gyógyszer- és
műanyagipar, mosószeripar, növényvédő szerek környezetterhelése
A gépipar, a könnyűipar, az élelmiszeripar és az építőipar környezetterhelése, és a terhelés
csökkentésének lehetőségei
A közlekedés és az energiaipar környezeti ártalmai, a terhelés csökkentésének műszaki
megoldásai
A fémipari technológiák okozta környezetterhelés, és a csökkentés módszerei
A környezeti hatásvizsgálat, kockázatértékelés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/9.3/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás és -kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási utasítások készítésében
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hatósági engedélyeztetés folyamata
C típus Engedélyezési eljárások
A típus Anyagszállítási (hulladékszállítási) követelmények
A típus Anyag- és energiaforgalmi diagramok készítése
C típus Nyilatkozattételi eljárások
A típus Veszélyes és rákkeltő anyagok nyilvántartása
A típus Hulladékok nyilvántartása
B típus Anyag- és energiamérleghez minőségi és szállítási dokumentumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Monitoringhoz helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok csoportosítása, EWC-katalógus, a hulladékok hatásai
A hulladék módosulása a természetben
Hulladékgazdálkodási alapelvek
A hulladékgyűjtés, szállítás dokumentumai, biztonságtechnikája
A települési hulladékgyűjtési, -elszállítási rendszerei, edények, tömörítés, átrakó állomás
A szelektív gyűjtés megoldásai: hulladékgyűjtő sziget és udvar
A hulladék szállítása
Hulladékmentes technológia
A települési szilárd hulladék összetevőinek hasznosítása
A települési szilárd hulladék-kezelés előkészítési módjai a hasznosításra (aprítás, rostálás,
tömörítés, darabosítás, tisztítás, mosás)
Hulladékártalmatlanítás fizikai, kémiai, biológiai módon: komposztálás, biogáz-gyártás,
égetés, pirolízis
A hulladékok rendezett és biztonságos lerakása
Egyes hulladékokra vonatkozó speciális szabályok
Anyagmérleg
Adminisztráció, nyilvántartási kötelezettség
Ipari hulladékok hasznosítása
Veszélyes hulladékok jellemzői, nyilvántartása, szállítása lerakása, és a kárelhárítás
Folyékony és iszapszerű hulladékok
Hulladékok vizsgálata
A lakosság, a termelő, az önkormányzat és az állam feladatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

202/10.0/0687-06 Informatika

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

202/10.1/0687-06
202/10.2/0687-06
202/10.3/0687-06
202/10.4/0687-06
202/10.5/0687-06

0
0
0
0
0

21
21
21
14
21

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/10.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
ECDL 1.m. IT alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szükséges eszközök, berendezések biztonságos működőképességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki biztonsági követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hardver, szoftver, információtechnológia (IT) fogalmak ismerete
A számítógép típusai: a mainframe, a hálózati, a személyi, a hordozható és kézi
számítógépek alapján
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0
0
0
0
0
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gyakorlati
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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A számítógép teljesítménye
Néhány olyan tényező ismerete, amely befolyásolja a számítógép sebességét, például a
processzor sebessége, a RAM mérete, a futó alkalmazások száma
A központi processzor egység (CPU)
A CPU néhány fontosabb funkciójának ismerete, például számítások, logikai vezérlés, a
memória közvetlen elérése
A különböző típusú számítógép-memóriák ismerete
Kimeneti eszközök
A számítógép által feldolgozott adatok eredményének megjelenítésére szolgáló közismert
eszközök ismerete, például monitorok, képernyők, nyomtatók, plotterek, hangszórók
Bemeneti/kimeneti eszközök
Tárolóeszközök
A tároló memóriaeszközök főbb típusainak összehasonlítása sebesség, és kapacitás
alapján, például floppy lemez, Zip lemez, adat cartridge, CD-ROM, belső és külső
merevlemez
A lemezformázás célja
Operációs rendszer szoftverek és főbb funkciói
Intranet és extranet fogalma
Az intranet és az extranet közötti különbség
A telefonhálózat a számítástechnikában
Az elektronikus levelezés
Biztonsági intézkedések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/10.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelentést készít műszaki egységek műszaki állapotáról
Jelentést készít a hatósági szemlékről
Feljegyzi a káreset műszaki körülményeit, következményeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendkívüli műszaki esetek dokumentálása
B típus Minőségbiztosítás dokumentumainak készítése
B típus Átadás-átvételi műszaki követelmények dokumentálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
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Írásos elemzések készítése 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szövegszerkesztő alkalmazás megnyitása és bezárása
Egy és több dokumentum megnyitása
Új dokumentum létrehozása
A dokumentum elmentése
A dokumentum elmentése más néven
A dokumentum elmentése más fájlformátumban, például: szöveges állomány, RTF (Rich
Text Format), HTML, sablon, szoftverspecifikus fájlkiterjesztés, más verziószám
Váltás a megnyitott dokumentumok között
A Súgó funkcióinak használata
A dokumentum bezárása
A dokumentum nézetei közötti váltás
A nagyítás/kicsinyítés (zoom) funkció használata
Szöveg bevitele
Speciális karakterek és szimbólumok bevitele
A tartalom szerkesztése
Szöveg másolása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között
Szöveg megjelenésének megváltoztatása: betű mérete, betűtípus
Szövegformázási stílusok
Szöveg igazítása
Bekezdés
Jelek beszúrása és törlése
Egyszeres és dupla sorköz alkalmazása
Térköz alkalmazása
Tabulátor ütközők beállítása
Felsorolás és számozás
Felső, alsó és külső (keret)
A dokumentum tájolásának (álló vagy fekvő) megváltoztatása
A papírméret megváltoztatása
Oldaltörés beszúrása és törlése
Kép, grafika, táblázat beszúrása
A körlevél
A dokumentum helyesírás-ellenőrzése, nyomtatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/10.3/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Statisztikai jelentéseket készít
Adott műszaki egység technológiai alapadatairól nyilvántartást vezet
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Jelentést készít a műszaki biztonsági előírások teljesítéséről
Jelentést készít a környezetvédelmi előírások teljesítéséről
Az üzemeltetés korrózióvédelmi dokumentumait naprakészen vezeti és tárolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Statisztikai jelentések készítése
C típus Teljesítési jegyzőkönyvek készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása
Munkafüzet elmentése
Megnyitott munkalapok és munkafüzetek közötti váltás
Beállítások elvégzése
Adatok bevitele
Cellakijelölés
Sor-és oszlopbeszúrás
Másolás
A cellatartalom változtatása
Adatrendezés
Munkafüzet kezelés
Képletek készítése
Cellahivatkozások
Függvények használata
Számok és dátumok
Diagramok, grafikonok használata
Oldalbeállítások
Nyomtatás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/10.4/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Az üzemeltetés korrózióvédelmi dokumentumait naprakészen vezeti és tárolja
Kiértékeli az ellenőrzött dokumentumokat és kapott információkat
Rendszerezi és tárolja az adatbankba bevitt adatokat
Az adatbankot naprakészen vezeti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Napi műszaki adatok kezelése
C típus Korrózióvédelmi alapállapot adatainak kezelése
C típus Technológiai, műszaki adatok kezelése, tárolása
C típus Laborvizsgálati adatok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatbázis fogalma
Az elsődleges kulcs fogalma
Az index fogalma
Az adatbázis táblái közötti kapcsolatok
Adatbázis-kezelő alkalmazás megnyitása és bezárása
Új adatbázis létrehozása
Adatbázis bezárása
Tábla, űrlap és jelentés nézetei közötti váltás
Új tábla létrehozása és elmentése
Rekordok hozzáadása, törlése
A visszavonás (undo) parancs használata
Navigálás egy táblán belül
Elsődleges kulcs definiálása
A mezőtulajdonságok
Az oszlopszélesség megváltoztatása táblában
Táblák közötti kapcsolatok
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Űrlap létrehozása és elmentése
A keresés parancs használata
Szűrő alkalmazása egy táblára, űrlapra
Meghatározott keresési feltételeket tartalmazó egytáblás és többtáblás lekérdezés
létrehozása, elmentése
Adatok rendezése táblákban
Adatok csoportosítása
Adatok csoportosítása
Szöveg beírása, megváltoztatása a jelentés fejlécében és láblécében
Egy tábla, egy űrlap, egy jelentés nyomtatási nézetének megjelenítése
Egy oldal, kijelölt rekordok vagy egy egész tábla nyomtatása
Az egész jelentés nyomtatása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/10.5/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az üzembe helyezési időpontokat nyilvántartja
A felülvizsgálatok időpontját és azok eredményét nyilvántartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus PR és irányítási munkafolyamatok
C típus Hatósági jelentések készítése
C típus Statisztikai jelentések készítése
B típus Levelezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

50

Az internet és a WWW (World Wide Web) közötti különbség
A webcímek felépítése és szerkezete
A cookie és a cache fogalma
A digitális tanúsítvány
A titkosítás fogalma és használatának célja
A tűzfal fogalma
A webböngésző alkalmazása
A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése
Képek megjelenítése és elrejtése a weblapon
Egy meghatározott keresőgép kiválasztása
Weblap nyomtatási képének megtekintése
A weblap margóinak megváltoztatása
Az e-mail cím felépítése és szerkezete
A kéretlen levelek érkezésének lehetősége
A digitális aláírás fogalma
Váltás megnyitott üzenetek között
A "Súgó" funkcióinak használata
Üzenet megjelölése olvasottként, olvasatlanként
Válaszfunkció használata
Cím beszúrása a „címzett” mezőbe
Üzenet elküldése címzettlista/csoport használatával
Üzenet továbbítása
Szöveg törlése az üzenetből
E-mail cím hozzáadása a címjegyzékhez
A címjegyzék frissítése bejövő üzenetből
A Törölt elemek/kuka mappa kiürítése
Üzenet nyomtatási képének megtekintése
A nyomtatási beállítások elvégzése, a teljes üzenet vagy az üzenet kijelölt tartalmának
nyomtatása és a nyomtatandó példányszám beállítása
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11. TANANYAGEGYSÉG

202/11.0/0687-06

Műszaki ismeretek
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sza
sza

202/11.1/0687-06
202/11.2/0687-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/11.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Természettudományos gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az elvégzendő feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laborvizsgálati adatok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Labortechnikai eszközök használata (desztilláló berendezés, vákuumszivattyú kezelése)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 60%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 40%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A laboratóriumi szabályok, munka- és tűzvédelem
A laboratórium felszerelése
A mérőeszközök osztályozása: működési elv, mérési eredmény előállítása és a mért
tulajdonság szerint
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Laboratóriumi alapműveletek (melegítés, oldás és oldatkészítés, szárítás, lecsapás,
ülepítés, szűrés, kristályosítás, desztillálás)
Talajszerkezeti vizsgálatok
A minőségi és mennyiségi kémiai elemzés alapjai
A térfogatos elemzési módszerek (közömbösítéses titrálási eljárások, csapadékképződés,
komplex képződés, oxidáción, redukción alapuló titrálási eljárások
Kémiai reakciók és kapcsolata a kémiai korrózióval
Elektrokémia: ionvándorlás, mozgékonyság
Az elektródfolyamatok egyensúlyai
Elektródok, elektródpotenciál
Mérések és feladatmegoldások, kapcsolata az elektrokémiai korrózióval
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/11.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatot ad ki üzemállapot felméréséhez
Feljegyzi az üzemállapot paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkacsoportok vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Mobil mérőberendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari alapgyakorlatok: mérőeszközök használata, darabolás méretre, fúrás,
menetmetszés, csapágyak cseréje, karbantartás (sikló- és gördülő-csapágyak)
Hajtóművek szerelése, karbantartása
Motortan: a motorok osztályozása, működési elve, a fossziliák jellemzői
Belső égésű motorok anyagai, szerkezeti részei
Üzemeltetés, karbantartás
Járművek, munkagépek hidraulikus berendezései
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A belső égésű motorok: négyütemű benzinmotor szét- és összeszerelése, levegőszűrő,
motorolaj, gyújtógyertya, ékszíj, termosztát, megszakító cseréje, szelephézag beállítása,
alapjárat beállítása, légszennyezés mértékének csökkentése
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12. TANANYAGEGYSÉG

202/12.0/0687-06 Üzemi gyarkorlat

azonosítója

szk

202/12.1/0687-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/12.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipari berendezések korrózióvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza az üzemeltetés tapasztalatait
Tanulmányozza az ellenőrzések tapasztalatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki biztonsági követelmények
B típus Korrózióvédelmi eszközök és berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Helyszínrajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 15%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Könnyű-acél szerkezetek korrózióvédelme
Az acélszerkezetek kötőelemeinek a kialakítása
A bevonatrendszer kialakítása, választékok a szerkezet tervezett élettartama szerint
A korrózióvédelmi munkák ellenőrzése
A bevonatrendszer karbantartása
A műszeripari gyártmányok korrózióvédelme
Igénybevételi fokozatok a műszer alkalmazási környezete alapján
Az alapozásra alkalmazható anyagok
Tapaszok és töltőalapozók
A közbenső réteg használata
Átvonó festékanyagok használata
Szerszámgépek korrózióvédelme
A felületvédelem bevonatrendszerei
A rétegek kialakítása
A festékanyagok alkalmazhatósága a felületeken
A gépjárművek korrózióvédelme
A személygépkocsik felületvédelme
Anaforetikus úton felhordott bevonatok alkalmazása
Nagyméretű közúti járművek felületvédelme
Gépjárművek alváz- és üregvédelme
A vegyipari berendezések korrózióvédelme
Vázerősítő p-észter merevítőszerkezetek, fóliaborítás használata
Az élelmiszeripari berendezések korrózióvédelme
Műanyag bevonatok alkalmazása a különféle élelmiszeripari termékek esetében
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

202/13.0/0687-06 Műszaki alapozás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

202/13.1/0687-06
202/13.2/0687-06
202/13.3/0687-06
202/13.4/0687-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/13.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az elvégzendő feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki tervek értékelése korrózióvédelmi szempontból
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Beruházási tervekben korrózióvédelmi rajzok készítése
4. szint Karbantartási tervrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Rajz értelmezése 20%
Rajz készítése leírásból 30%
Rajz készítés tárgyról 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
45 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai ismeretek
Alapfelszerelés, rajzeszközök használata
A szabvány fogalma, jelentősége az iparban és a géprajzban
A műszaki rajzok fajtái, vonalai
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Rajzlapméretek, méretarányok, feliratmérők
Szabványírás, szabványos betűk, írásjelek
Méretmegadás elemei, szabályai
Mérethálózat felépítése, méretarány
Merőlegesek, párhuzamosok, szögek és síkidomok szerkesztése
Érintőegyenesek szerkesztése
Lekerekítések szerkesztése
Érintőkörök szerkesztése
Ellipszis és műszaki görbék bemutatás
Síkmértani szerkesztések gyakorlása: lemeztárgyak ábrázolása
Képsíkrendszer rajzsíkba terítése, vetületi szabály
Mértani testek vetületi és axonometrikus ábrázolása
A metszet fogalma, keletkezése
Metszetkészítés szabályai
Anyagok metszeti jelölése, sajátos metszeti szabályok
Síklapú és forgástestek áthatása
Csavarmenetek
Csővezetékek és szerelvények
Fogazott alkatrészek
Folyamatok ábrázolása
Felületminőség
Érdességi jellemzők
Illesztés fogalma, fajtái
Csaptűrés
Lyuktűrés (táblázathasználat)
Felvételezés, szabadkézi vázlatkészítés
Vetületi képek távlati képpé szerkesztése és vázlat formában történő ábrázolása
A gépészeti és az építészeti szakrajz alapjai
Műszaki ábrázolás automatizálása
Számítógéppel segített rajzolás, tervezés
Ismert, alkalmazott szoftverek áttekintése
Rajzgép alkalmazása
A rajzoló-szerkesztő program alapszintű alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/13.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszerkezettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza a szerkezeti anyag állapotjellemzőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki tervek értékelése korrózióvédelmi szempontból
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
101 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fa ipari felhasználása, legfontosabb tulajdonságai, feldolgozása
A textíliák nyersanyaga, előállítása, alkalmazása
A bőr, a gumi, az üveg tulajdonságai, feldolgozása, alkalmazása
A villamos szigetelőanyagok
Hő- és hangszigetelő anyagok, kenőanyagok
Fémek előfordulása, kohósításuk, fizikai, kémiai tulajdonságaik, rácsszerkezetük
A kristályosodás fogalma
Fémek olvadásának, dermedésének ábrázolása
A lehűlési sebesség hatása a szövetszerkezet finomságára
Kristályosodási módok
A tiszta vas lehűlési diagramja
Az ötvözés célja, jelentősége
Ötvözettípusok
Ötvözetek olvadása, dermedése
Az ötvözőanyag elhelyezkedése a megszilárdult ötvözetben
Egyensúlyi diagramok
Fe-Fe3C állapotábra
Fémek mechanikai és technológiai tulajdonsága
A vascsoport elemei
A vas tulajdonságai, ötvözésének szükségessége
A vaskohászat anyagai
Ércelőkészítés
Vasgyártás, acélgyártás
Acélfinomítás
Ötvözők és szennyezők hatásai a vasra
Fe-Fe3C és a Fe-C ikerdiagram
Ipari vasak csoportosítása
Acélok és nyersvasak fajtái
Porkohászati eljárások
Színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik
A műanyagok tulajdonságai, felhasználási területei
Az anyagok vizsgálati lehetőségei, a vizsgálatokkal megállapítható tulajdonságok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/13.3/0687-06
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A tananyagelem megnevezése:
Mechanika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja az igénybevétel technológiai paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szerkezeti anyagok élettartamának meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Rajz értelmezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statikai alapfogalmak: erő, nyomaték, erőpár
Erőáthelyezés
Statika alaptételeiHelyettesítő erőrendszer Erő összetevőkre bontása Eredő
meghatározása Közös pontban metsződő, párhuzamos és általános síkbeli erőrendszer
eredőjének meghatározása
Síkidomok súlypontja
Egyensúlyi erőrendszer: egyensúly feltételei, kényszerek
Kényszerek helyén ébredő erőrendszer
Közös pontban metsződő erőrendszer egyensúlya
Belső erők fogalma, jellemzői Igénybevételek, igénybevételi ábrák
Veszélyes keresztmetszet meghatározása
Belső erők fogalma, jellemzői
Igénybevételek, igénybevételi ábrák
Veszélyes keresztmetszet meghatározása
Szilárdságtani alapfogalmak
Normális és csúsztató feszültség
Hooke-törvény
Megengedett feszültség
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/13.4/0687-06
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A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi az adatokat a szerkezet jellemzőiről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Korrózióvédelmi szempontok a karbantartási tervekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Beruházási tervrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Rajz készítés tárgyról 50%
Rajz kiegészítés 30%
Rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari kötési módok: csavar-, ék-, retesz-, szegecskötések és anyagai
A hegesztett kötések
A tengelyek és műszaki kialakítása
Tengelykapcsolók: merev, kiegyenlítő, rugalmas, oldható és súrlódó tengelykacsolók
A sikló- és gördülőcsapágyak fajtái, jellemzőik, anyagaik, kenésük
A hajtások: ékszíj-, lánc-, fogaskerék,- csigahajtás
Rugók, tömítések, csőszerelvények
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14. TANANYAGEGYSÉG

202/14.0/0687-06 Biztonságtechnika

azonosítója

szk
szk

202/14.1/0687-06
202/14.2/0687-06

61
59

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/14.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az előírt munkavédelmi eszközök meglétét és azok használhatóságát
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja és betartatja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Részt vesz munkavédelmi és tűzvédelmi utasítások készítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagtárolási előírások
C típus Munkavédelmi utasítások
B típus Veszélyes és nem veszélyes anyagok besorolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök használata
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, alapkérdései, területei
Baleset és munkahelyi baleset
Foglalkozási megbetegedések
A társadalombiztosítás
A munkavédelem szabályozása, hatósági felügyelete
Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei és jogai
Érdekképviselet
Magatartási szabályok a nevelési-oktatási intézményekben
A laboratóriumok, tanműhelyek használatának szabályai
Munkabiztonság
Fűtés
Szellőzés
Megvilágítás
Biztonsági jelzések
Különleges munkahely biztonságos kialakításának követelményei
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Érintésvédelem
Villamos berendezések üzemeltetése
Az anyagmozgatás és tárolás biztonságtechnikája
Személyi védelem
Foglalkozásegészségügy
Munkahigiénia
Munkalélektan
Munkaélettan
A munkakörülmények egészségügyi vonatkozásai
Munkakultúra
Alkalmassági vizsgálatok
Elsősegélynyújtás
Kockázatelemzés
Kockázatértékelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/14.2/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz elleni védelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz munkavédelmi és tűzvédelmi utasítások készítésében
Betartja és betartatja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Anyagkezelések tűzrendészeti előírásai
C típus Tűzvédelmi utasítások
A típus Anyagtárolási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
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4. szint Kárelhárítási tervek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
59 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzvédelem általános ismeretei
Alapfogalmak
Tűzjelzés
Tűzvédelmi szabályzat
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzállósági fokozatok
A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok
A tűzveszélyes tevékenység
A dohányzás
Raktározás
Szállítás
Vontatás
Tüzelő- és fűtőberendezések
Villamos és világító berendezés
A tűzoltás módjai
Oltóanyagok
Tűzoltó készülékek
A tűz elleni védelem irányítása
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15. TANANYAGEGYSÉG

202/15.0/0687-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/15.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat és megrendeléseket készít
Részt vesz az anyag, energia és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos szerződések
készítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
B típus Szervezeti felépítés
C típus Önálló gazdálkodó egység vezetőire vonatkozó alapismeretek
C típus Ajánlatok összeállítása
C típus Ajánlatok elbírálása
D típus Adózási alapismeretek
D típus Könyvelési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
65

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások fő jellemzői: tevékenységi kör, vállalkozási formák
A szervezeti felépítés
Vállalkozói ötletek kitalálása, értékelése, üzletiterv készítése
Marketingterv elkészítése
Piackutatás
Pénzügyi terv elkészítése, üzleti dokumentumok használata (ajánlatok, szerződések,
számlázás, könyvelés, adózás)
Könyvelés alapjai
Munkaerő szerepe, a munkába állás feltételei
Az üzleti etika
A munkába állás feltételei
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16. TANANYAGEGYSÉG

202/16.0/0687-06

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk

202/16.1/0687-06

70

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
202/16.1/0687-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv a korrózió elleni védelemben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mérési eredményeket kiértékeli, jelentést készít
Kiadja a feladat elvégzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Médiakapcsolatok
C típus Ajánlatok összeállítása
B típus Napi műszaki adatok kezelése
B típus Kutatások, műszaki fejlesztések eredményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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70

70 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korrózióvédelemmel kapcsolatos szakkifejezések elsajátítása
A kommunkiáció gyakorlása üzemi szituációkban idegen nyelven, a feladatok gyakorlása
Levélírás, szerkesztés a műszaki feladatokkal kapcsolatosan
Tájékozódás a technikai vívmányokról, a műszaki eredményekről
Prezentáció készítése
Kapcsolattartás a médiával
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