KÖNYVKÖTŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Könyvkötő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7354

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

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

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– számítógépterem
– anyagismeret szaktanterem
– nyomdaipari szaktanterem
– nagyüzemi termelőhely látogatása
– tanműhely
– kisüzemi termelőhely látogatása
– könyvkötészeti szaktanterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a nyomdaipar szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7354

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Könyvkötő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A könyvkötő a nyomtatott papírívből állítja elő – a munkatáska leírása alapján – a készterméket,
a megrendelő igényei szerint
A könyvkötés során alkalmazza a kézi könyvkötés műveleteit, illetve üzemelteti a könyvkötő
gépeket, gépsorokat
A könyvkötő mint egyéni vállalkozó, vagy mint a nyomda munkatársa önállóan dolgozik,
nyomdaterméket gyárt
Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai előírásokat
Használja a kézi könyvkötő szerszámokat
Kezeli, karbantartja a könyvkötő gépeket
Javaslatot tesz a gazdaságos munkavégzésre, anyagfelhasználásra
Figyelembe veszi a minőségbiztosítás előírásait
Szükség esetén a használt könyvet javítja, vagy újraköti
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azonosító száma
52 213 01 0000 00 00
52 213 03 1000 00 00
54 213 05 0000 00 00
51 213 02 0000 00 00
31 213 01 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kiadvány- és képszerkesztő
Nyomdai gépmester
Nyomdaipari technikus
Nyomtatványfeldolgozó
Szita-, tampon- és filmnyomó

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:
0955-06 Gyártáselőkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Eldönti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és technológia alkalmas-e a megrendelő
által kért munka elvállalására
Kiválasztja a megrendelésnek megfelelő technológiát
Elkészíti a műhelytáskát / munkalapot a megrendelés alapján
Beszerzi az alap- és segédanyagokat, szerszámokat
Ütemezi a termelést a termelési programban
Elkészíti a számlát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Speciális (elő- és/vagy utókalkulációt végző,
B
adminisztrációs) szoftverek kezelése
B Anyagok fajtái
C Tipográfiai szabályok
B Nyomtatvány típusok elemei
C Kiadványszerkesztés szabályai
B Nyomdai kéziratok
B Nyomdai eredetik fajtái
A Formakészítés technológiai lehetőségei
A Nyomtatás technológiai lehetőségei
A Kötészet technológiai lehetőségei
A Szakmai számítás
A Termelésprogramozás
A Anyaggazdálkodás
A Ügyfélkezelés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
Rajzkészségek és képességek
5
Szakmai nyelvhasználat
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Hallott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Precizitás
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termelésprogramozást segítő,

Jó látás
Felelősség tudat
Megbízhatóság
Üzleti titoktartás
Lojalitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Udvariasság
Tárgyalóképesség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Kompromisszumkészség
Problémaelemzés, -feltárás
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0956-06 Általános és nyomdaipari munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a technológiai utasításokat
Rendben tartja környezetét
Használja a munkavédelmi eszközöket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a közegészségügyi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munkavédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A Környezetvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A Tűzvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szöveg megértése
4
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Látás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés-, feltárás
Okok feltárása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0957-06 Nyomdaipari minőségbiztosítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a bejövő alapanyagok minőségét
Ellenőrzi az első darab, indulópéldány minőségét
Folyamatosan ellenőrzi a minőséget a gyártás közben, az elfogadott minta alapján
Mintát vesz a terméktanúsításhoz
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Ellenőrzi a csomagolás mennyiségét és minőségét
Betartja a minőségbiztosítási előírásokat, utasításokat
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Fényérzékeny anyagok és kidolgozásuk vegyszereinek tulajdonságai
B Nyomtatók kellékanyagai
B Papírok gyártása, fajtái, tulajdonságai
B Festékek gyártása, fajtái, tulajdonságai
B Ragasztók készítése, fajtái, tulajdonságai
B Formakészítési technológiai folyamatok
B Formakészítési gépek, berendezések működése
B Formakészítési minőségi követelmények
B Nyomtatási technológiai folyamatok
B Nyomtatási gépek, berendezések működése
B Nyomtatási minőségi követelmények
B Könyvkötészeti technológiai folyamatok
B Könyvkötészeti gépek, berendezések működése
B Könyvkötészeti minőségi követelmények
B Minőségügy
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szöveg megértése
4
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Látás
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Rendszerben való gondolkodás
Általános tanulóképesség
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0958-06 Nagyüzemi könyvgyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvtábla-készítés gépeit a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvkikészítés gépeit, gépsorát a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja az ügyviteli nyomtatványok gyártásához alkalmazott gépeket a gyártási
utasítás alapján
Beállítja a kereskedelmi nyomtatvány gyártásához alkalmazott gépeket a gyártási
utasítás alapján
Beállítja a folyóiratgyártáshoz alkalmazott gépeket a gyártási utasítás alapján
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Ívegyesítési módok
A Borítástípusok
B A vágás technológiája
B A hajtogatás technológiája
B Az előzékelés technológiája
B Az összehordás technológiája
B A cérnafűzés technológiája
B Ragasztókötés technológiája
B Könyvtest-kikészítés technológiája
B Tábla anyagainak szabása
B Tábla-összeállítás technológiája
B Táblakikészítés technológiája
B A beakasztás technológiája
B Préselések, szárítások technológiája
B Könyvnyílás-beégetés technológiája
B A csomagolás folyamata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4
Grafikus érintőképernyő-kezelés
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
5
Szerszámok, gépek beállítása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Testi erő
Esztétikai érzék
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
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Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0959-06 Kézi könyvkötés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használt könyvet szétszed
Használt könyv javítását előkészíti
Használt könyv sérüléseit javítja, a javításokat szárítja, préseli
Anyagokat kiválaszt
Meghatározza a kiszabandó anyag méretét
Anyagot szab kézi lemezollón
Anyagot ollóval szab
Egyenes vágógépen anyagot szab, méretre vág
Íveket hajtogat
Hajtogatott íveket, félkész és készterméket présel
Előzéket készít, előzékel
A könyvtest íveit összehordja
Ellenőrzi az összehordást
Felvarrja az íveket
Könyvtestet ragasztókötéssel egyesít
Ragasztót készít
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Anyagokat illeszt és ragaszt össze
Könyvtestet körülvág
Gerincet gömbölyít
Könyvtestet ereszre ver
Metszést fest
Oromszegőt varr
Könyvtáblát készít
Beakasztást végez
Könyvet betábláz, borítja, díszíti
Papír-, kartontömböt lyukaszt
Íveket perforál, bígel, ritzel
Kézi számozókészüléket használ
Drótfűzést végez
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Félkemény kötést készít
Készterméket csomagol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Könyvkötési szerkezetek
C Könyvkötési stílusok
A A régi könyvekben felhasznált anyagok tulajdonságai
A Vásznak fajtái, tulajdonságai
A Bőrök fajtái, tulajdonságai
A Borítópapírok fajtái, tulajdonságai
A Előzékpapírok fajtái, tulajdonságai
A Lemezek fajtái, tulajdonságai
A Fűzőanyagok fajtái, tulajdonságai
A Ragasztók fajtái, tulajdonságai
A Az anyagszabás technológiái
A Hajtogatás technológiái
A Előzékelés technológiái
A Fűzés technológiái
A Préselés technológiája
A Könyvtest-kikészítés technológiái
A Kézi ragasztókötés folyamata
A Betáblázás technológiái
A Albumok készítésének technológiái
A Díszdoboz készítés technológiái
A Egyenes vágógép működése, kezelése
A Kézi lemezolló működése, kezelése
A Prések működése, kezelése
A Perforáló-, lyukasztógépek működése, kezelése
A Drótfűzőgépek működése, kezelése
A Présaranyozó működése, kezelése
A Egyéb kisgépek működése, kezelése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
3
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Esztétikai érzék
5
Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
5
Varróeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0960-06 Nagyüzemi papírfeldolgozás gépeinek kezelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet
Ellátja, vagy elláttatja a gépet alapanyaggal
Ellenőrzi a segédanyagok meglétét
Meghatározza az optimális gyártási sebességet
Ellenőrzi a gép üzemelési paramétereit
Korrigálja a gépbeállításokat az anyagminőség változásainak megfelelően
Észleli és jelzi a gép rendellenes működését
Elvégzi, vagy elvégezteti a szerszámok javítását vagy cseréjét
Szükség esetén eleget tesz az egyedi vevői igényeknek
Gondoskodik a félkész és késztermékek tárolásáról és továbbításáról
Jelzi a kopó alkatrészek cseréjét
Vezeti a gépkarbantartás adminisztrációját
Elvégzi, vagy elvégezteti a gép környezetének takarítását a takarítási utasításnak
megfelelően
13

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Vágó-, szabógépek működése, beállítása, kezelése
B Hajtogatógépek működése, beállítása, kezelése
B Előzékelőgépek működése, beállítása, kezelése
B Összehordógépek működése, beállítása, kezelése
B Cérnafűzőgépek működése, beállítása, kezelése
B Ragasztókötő gépek működése, beállítása, kezelése
B Prések fajtái, kezelésük
B Könyvtest kikészítő gépek működése, beállítása, kezelése
B Könyvtábla-készítő gépek működése, beállítása, kezelése
B Beakasztógépek működése, beállítása, kezelése
B Könyvgyártó gépsorok fajtái, működésük, beállításuk, kezelésük
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4
Grafikus érintőképernyő-kezelés
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
5
Szerszámok, gépek beállítása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Esztétikai érzék
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
14

Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
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A 31 527 01 0000 00 00 azonosító számú, Könyvkötő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0955-06
Gyártáselőkészítés
0956-06
Általános és nyomdaipari munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
0957-06
Nyomdaipari minőségbiztosítás
0958-06
Nagyüzemi könyvgyártás
0959-06
Kézi könyvkötés
0960-06
Nagyüzemi papírfeldolgozás gépeinek kezelése
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8. A képzés szerkezete
A 31 527 01 0000 00 00 azonosító számú, Könyvkötő megnevezésű
szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6

234/1.0/0955-06

8
9
10
11
12
13
14
15

234/4.0/0957-06

16
17

234/2.0/0959-06

234/1.0/0957-06

234/1.0/0956-06

7

18
19
20
21
22
23
24
25
26

234/1.0/0959-06

234/2.0/0956-06

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

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

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

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

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

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

234/5.0/0957-06
234/7.0/0957-06
234/2.0/0955-06

7
8
9
10
11

234/2.0/0958-06

234/1.0/0958-06

12

234/2.0/0960-06

234/2.0/0957-06

5

13
14
15
16
17
18
19
20
22

234/1.0/0960-06

234/6.0/0957-06

21

234/3.0/0957-06

Hetek száma

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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

18

A 31 527 01 0000 00 00 azonosító számú, Könyvkötő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

234/1.0/0955-06
234/2.0/0955-06

3

234/1.0/0956-06

4

234/2.0/0956-06

5
6
7

234/1.0/0957-06
234/2.0/0957-06
234/3.0/0957-06

8

234/4.0/0957-06

9
10
11
12

234/5.0/0957-06
234/6.0/0957-06
234/7.0/0957-06
234/1.0/0958-06

13

234/2.0/0958-06

14
15
16
17

234/1.0/0959-06
234/2.0/0959-06
234/1.0/0960-06
234/2.0/0960-06

Gyártáselőkészítés 1
Gyártáselőkészítés 2
Általános munka-, baleset-, tűzés környezetvédelem
Speciális munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelem
Nyomtatás anyagai
Nyomdaipari segédanyagok
A kötészet anyagai
Kiadványszerkesztés,
formakészítés
Nyomtatás
Könyvkötészet
Minőségbiztosítás
Nagyüzemi könyvgyártás
Nagyüzemi
könyvgyártás/gyakorlat
Kézi könyvkötés
Kézi könyvkötés gyakorlata
Kötészeti gépek
Kötészeti gépek gyakorlata
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

58
50

0
0

0
0

58
50

50

0

0

50

22

0

0

22

72
40
24

0
0
0

0
0
0

72
40
24

72

0

0

72

40
24
32
64

0
0
0
0

0
0
0
0

40
24
32
64

0

0

320

320

127
0
46
0
721

0
0
0
0
0

0
499
0
160
979

127
499
46
160
1700

Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.
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9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0955-06 Gyártáselőkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakmai számítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyártáselőkészítés, anyaggazdálkodás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 75%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0956-06 Általános és nyomdaipari munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános és nyomdaipari munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0957-06 Nyomdaipari minőségbiztosítás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyomdaiparban alkalmazott anyagok gyártása, tulajdonságai, fajtái
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Nyomdaipari technológiák, gépek, minőségi követelmények. Minőségbiztosítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0958-06 Nagyüzemi könyvgyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy (bonyolultabb) vagy kettő (egyszerűbb) kötészeti gép beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Nagyüzemi könyvgyártás technológiái
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Nagyüzemi könyvgyártás technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0959-06 Kézi könyvkötés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Könyvtest készítése cérnafűzéssel, könyvtest- kikészítés, hamis betáblázás,
díszítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Könyvkötészeti anyagok tulajdonságai, kézi könyvkötészeti eljárások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
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6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0960-06 Nagyüzemi papírfeldolgozás gépeinek kezelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy (bonyolultabb) vagy kettő (egyszerűbb) kötészeti gép üzemeltetése,
karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Nagyüzemi könyvgyártás gépei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Nagyüzemi könyvgyártás gépei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 527 01 0000 00 00 azonosító számú, Könyvkötő megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Könyvkötő
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 527 01 0000 00 00 azonosító számú, Könyvkötő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

234/1.0/0955-06

Gyártáselőkészítés 1

azonosítója

sza
sza
sza
sza

234/1.1/0955-06
234/1.2/0955-06
234/1.3/0955-06
234/1.4/0955-06

15
15
15
13

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

1. TANANYAGEGYSÉG

58

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.1/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendelésfelvétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eldönti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és technológia alkalmas–e a megrendelő álta
kért munka elvállalására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomdai kéziratok
B típus Nyomdai eredetik fajtái
A típus Ügyfélkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Jó látás
Felelősség tudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tárgyalóképesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomdaipari gyártás bemeneti tényezői
A kéziratok fajtái
A kéziratokkal szemben támasztott követelmények
A kézirat mennyiségi és minőségi jellemzői
A kézirat gyártásba vétele, alkalmasságának megítélése
A képeredetik fajtái
A képeredetikkel szemben támasztott követelmények
A képeredetik minőségi jellemzői
A képeredetik gyártásba vétele alkalmasságának megítélése
A megrendelővel való kapcsolattartás szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.2/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Terméktervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a megrendelésnek megfelelő technológiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tipográfiai szabályok
C típus Nyomtatvány típusok elemei
B típus Kiadványszerkesztés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvhasználat
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
5. szint Rajzkészségek és képességek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Problémaelemzés, –feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Jó látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tipográfiai vázlat készítése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomtatványtípusok jellemző sajátosságai
Különböző nyomtatványok alakjának, szedéstükrének, betűtípusának, a könyvtáblának, a
borítónak stb. megtervezése, műszaki paramétereinek meghatározása

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.3/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az alap– és segédanyagokat, szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok fajtái
A típus Anyaggazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvhasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem–összpontosítás
Rendszerben való gondolkodás
Kompromisszumkészség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Üzleti titoktartás
Lojalitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfentartó készség
Határozottság
Tárgyalóképesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A nyomdaipari anyagok csoportjai
Az anyagok kereskedelmi (mennyiségi és minőségi) jellemzői
Anyaggazdálkodás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.4/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomdaipari technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eldönti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és technológia alkalmas–e a megrendelő álta
kért munka elvállalására
Kiválasztja a megrendelésnek megfelelő technológiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Formakészítés technológiai lehetőségei
A típus Nyomtatás technológiai lehetőségei
A típus Kötészet technológiai lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvhasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősség tudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Leírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomdaipari termékek előállításának lehetőségei
Különböző technológiai lehetőségekkel rendelkező nyomdatípusok
Terméktípusok és technológiák összegüggései
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234/2.0/0955-06

Gyártáselőkészítés 2

jellege

azonosítója

szk
szk
szk

234/2.1/0955-06
234/2.2/0955-06
234/2.3/0955-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.1/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a műhelytáskát / munkalapot a megrendelés alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szakmai számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint ECDL 1. m. IT–alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem–összpontosítás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kiadvány terjedelmények meghatározása
Papírsúlyszámítás
Hozzálék
Nyomási idő számítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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234/2.2/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelésprogramozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a műhelytáskát / munkalapot a megrendelés alapján
Ütemezi a termelést a termelési programban
Elkészíti a számlát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális (elő– és/vagy utókalkulációt végző, termelésprogramozást segítő,
adminisztrációs) szoftverek kezelése
A típus Termelésprogramozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint ECDL 1. m. IT–alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis–kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási folyamatok térbeli és időbeli elhatárolása
A különböző részfolyamatok összehangolása
A termelés menetének időrendi megtervezése és előírása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.3/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelésprogramozás/gyakorlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a műhelytáskát / munkalapot a megrendelés alapján
Ütemezi a termelést a termelési programban
Elkészíti a számlát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális (elő– és/vagy utókalkulációt végző, termelésprogramozást segítő,
adminisztrációs) szoftverek kezelése
A típus Termelésprogramozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint ECDL 1. m. IT–alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis–kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép–terem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szoftverkezelés, az alábbi feladatokra:
-Árajánlatkészítés
-Gyártáselőkészítés
-Kapacitástervezés
-Készlet- és anyaggazdálkodás
-Termeléskövetés
-Szállítás
-Utókalkuláció
-Számla
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234/1.0/0956-06

Általános munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelem

jellege

azonosítója

szk
szk
szk

234/1.1/0956-06
234/1.2/0956-06
234/1.3/0956-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.1/0956-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és balesetvédelmi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a munkavédelmi eszközöket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a közegészségügyi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Foglalkozás-egészségügy – foglalkozási ártalmak és megbetegedések
A a balesetek fajtái, a munkabaleset
Elsősegélynyújtás alapesetei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.2/0956-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A környezet fogalma
A környezetvédelem feladata
A környezetvédelem jogi szabályozása
A környezetvédelem irányítása, ellenőrzése
A gazdálkodó szervezetek kötelességei a környezetvédelem területén
A környezetvédelem módszerei
A környezetvédelem eszközei
A környezetvédelem fő területei és az egyes területek fő feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.3/0956-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűz elleni védekezés jogforrása, feladatai és szervezetei
Általános tűzvédelmi ismeretek
Égéselméleti alapismeretek, tűzoltási módok, oltóanyagok, tűzoltó eszközök és tűzoltó
készülékek
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234/2.0/0956-06

Speciális munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelem

jellege

azonosítója

szk
szk
szk

234/2.1/0956-06
234/2.2/0956-06
234/2.3/0956-06

7
8
7

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.1/0956-06
A tananyagelem megnevezése:
A formakészítés munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai utasításokat
Rendben tartja környezetét
Használja a munkavédelmi eszközöket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a közegészségügyi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A típus Környezetvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A típus Tűzvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavégzés számítógépes környezetben
A számítógépes munkahely kialakításának ergonómiai szempontjai
Foglalkozási ártalmak és megelőzésük számítógépes munkavégzés során
A formakészítés környezetvédelmi kérdései
A formakészítés tűzvédelmi kérdései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.2/0956-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépterem munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai utasításokat
Rendben tartja környezetét
Használja a munkavédelmi eszközöket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a közegészségügyi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A típus Környezetvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A típus Tűzvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
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Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egészségügyi előírások a nyomdaiparban
Általános munkavédelmi szabályok az ívnyomó gépteremben
Munkavédelmi szabályok a gépmester kéziszerszámainak használatánál
A nyomógépek veszélyforrásai
Elektromos veszélyforrások
A gépterem környezetvédelmi kérdései
A gépterem tűzvédelmi kérdései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.3/0956-06
A tananyagelem megnevezése:
A kötészet munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai utasításokat
Rendben tartja környezetét
Használja a munkavédelmi eszközöket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja és betartatja a közegészségügyi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A típus Környezetvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
A típus Tűzvédelmi előírások (általános és nyomdaipari)
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémaelemzés-, feltárás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egészségügyi előírások a nyomdaiparban
Általános munkavédelmi szabályok a könyvkötészeti műhelyekben
Munkavédelmi szabályok kézi könyvkötő szerszámok használatánál
Drótfűzőgépek veszélyforrásai
Ívvágógép veszélyforrásai
Egyéb kötészeti gépek veszélyforrásai
A könyvkötészet környezetvédelmi kérdései
A könyvkötészet tűzvédelmi kérdései

38

234/1.0/0957-06

Nyomtatás anyagai

jellege

azonosítója

sza
sza
sza

234/1.1/0957-06
234/1.2/0957-06
234/1.3/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.1/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Papírgyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bejövő alapanyagok minőségét
Mintát vesz a terméktanúsításhoz
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Papírok gyártása, fajtái, tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Áttekintő képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
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5. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma
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24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Papíráruk osztályozása: a papír, a karton és a lemez
A papírgyártás alapanyagai
Rostanyagok gyártása:
– facsiszolat
– cellulóz
Segédanyagok fajtái, szerepük:
– töltőanyag
– fehérítők
– színezőanyag
– ragasztóanyag
A papír gyártása:
Pépkészítés:
– adalékanyagok és azok szerepe a kész papírban
– a pépkészítés gépei
– őrlésfok ellenőrzése
– automata gépsorok
Lapképzés: síkszitás, hengerszitás és kombinált papírgépeken
Utófeldolgozás, nemesítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.2/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Papírtulajdonságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bejövő alapanyagok minőségét
Mintát vesz a terméktanúsításhoz
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Papírok gyártása, fajtái, tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabványos papírméretek
Összetételi tulajdonságok
– rostanyag
– hamutartalom
– pH érték
A papír szálirányának keletkezése, vizsgálata
Vízzel szembeni viselkedés
– kontakt nedvességfelvétel
– a légnedvesség és a papír nedvességtartalma közötti összefüggés
– hiszterézis
– akklimatizálás
Mechanikai tulajdonságok
– a papír alakváltozásai
– szakítószilárdság
– tépési szilárdság
– kettős hajtogatások száma
Optikai tulajdonságok:
– fehérség
– szín
– fényesség
– átnézet
Felületi tulajdonságok
– simaság
– felületi szilárdság
A papírokkal szemben támasztott minőségi követelmények:
– futtathatóság
– nyomtathatóság
– kinézet
Egyéb nyomathordozók
– kartonok, lemezek
– fémfóliák
– műanyag fóliák
– speciális nyomathordozók
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.3/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Festék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bejövő alapanyagok minőségét
Mintát vesz a terméktanúsításhoz
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Festékek gyártása, fajtái, tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Tervezési képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomdafesték fogalma, alkotó elemei
Pigmentek:
– fekete pigmentek
– fehér pigmentek
– színes pigmentek
– fémpigmentek
Kötőanyagok:
– lenolajszármazékok
– szintetikus kötőanyagok alkotórészei
Adalékanyagok:
– lágyítók
– száradási sebességet befolyásoló adalékok
Nyomdafesték gyártása
Nagy viszkozitású festékek gyártása
Kis viszkozitású festékek gyártása
Nyomdafesték tulajdonságai:
Optikai tulajdonságok:
– szín
– színerő
– áttetszőség, fedőképesség
Szerkezeti, mechanikai tulajdonságok:
– szemcsenagyság
– viszkozitás
– tixotrópia
– szálhúzó képesség, tack
Száradási tulajdonságok:
– kémiai
– beivódásos
– párolgásos
– fagyásos
– fizikokémiai
– UV, IR száradás
– heat-set, cold-set
Ellenállási tulajdonságok különféle behatásokkal szemben
A nyomdafestékekkel szemben támasztott minőségi követelmények
A nyomtatvány minőségét befolyásoló tulajdonságok
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234/2.0/0957-06

Nyomdaipari
segédanyagok

jellege

azonosítója

szk
szk

234/2.1/0957-06
234/2.2/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.1/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomtatás segédanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bejövő alapanyagok minőségét
Mintát vesz a terméktanúsításhoz
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Festékek gyártása, fajtái, tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Áttekintő képesség
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
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6. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma
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A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomtatás segédanyagai:
– festékadalékok (hígítók, oldószerek, szárítók, száradásgátlók, ülepedésgátlók, zselék,
stb.)
– nedvesítővíz-adalékok
– gumikendő-kezelő szerek
– lemosó- és tisztítószerek
Ofszet gumikendők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.2/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Formakészítési anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bejövő alapanyagok minőségét
Mintát vesz a terméktanúsításhoz
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fényérzékeny anyagok és kidolgozásuk vegyszereinek tulajdonságai
B típus Nyomtatók kellékanyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
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20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fényérzékeny anyagok
Ezüsthalogenides fényképészeti rendszerek:
– felépítésük
– gyártásuk
– a kidolgozás anyagai
– szenzitometriai tulajdonságaik (érzékenység, színérzékenység, gradáció,
– filmek optikai, mérettartóssági tulajdonsága
– filmek alkalmazási területei
Diazo típusú fénymásoló és fényképező rendszerek:
– összetétel, tulajdonság, alkalmazási terület
Fotopolimer rendszerek:
– összetétel, tulajdonság, alkalmazási terület
Az analóg proofkészítés anyagai
A nyomóformák anyagai:
– a flexográfiai nyomóforma anyagai
– az ofszet alaplemezek fajtái, tulajdonságai
– a mélynyomóforma–készítés alapanyagai
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234/3.0/0957-06

A kötészet anyagai

jellege

azonosítója

szk

234/3.1/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/3.1/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális kötészeti anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a bejövő alapanyagok minőségét
Mintát vesz a terméktanúsításhoz
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ragasztók készítése, fajtái, tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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7. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

24

A papíranyagok
– papírok (író- és nyomópapírok, borítópapírok, különleges papírok, műszaki papírok)
– kartonok
– lemezek
Ragasztóanyagok
A ragasztás fogalma, elméletei
Felosztás:
– növényi eredetűek
– állati eredetűek
– műanyag eredetűek: vizes diszperziós, hőre lágyuló, hőre keményedő
A textilanyagok felosztása és jellemzése:
– könyvkötő vásznak, műbőrök
– fűzőszövet
– oromszegő
– jelzőszalag
A nyomóanyagok:
– nemesfémek
– bronz és egyéb ötvözettel rétegelt fóliák
– színes pigmenttel rétegelt fóliák
– különleges fóliák
A bőr fajtái és tulajdonságai
A fűzőanyagok (fűzőcérna, fűződrót, fűzőspirál) tulajdonságai és felhasználási területük
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234/4.0/0957-06

Kiadványszerkesztés,
formakészítés

jellege

azonosítója

sza
sza
sza

234/4.1/0957-06
234/4.2/0957-06
234/4.3/0957-06

24
24
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/4.1/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomdászat fejlődésének története
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formakészítési technológiai folyamatok
B típus Formakészítési gépek, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
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24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gondolatrögzítés kezdetei
Az írás fejlődése
A könyv kialakulása, fejlődése
A könyvnyomtatás feltalálása
Gutenberg találmányai
A barokk és a rokokó nyomdászata
A klasszicizmus nyomdászata
Napjaink nyomdászata
A magyar nyomdászat története
A magyarországi nyomdászat kialakulása, az első magyarországi nyomda
A könyvnyomtatás elterjedése a korabeli Magyarországon (híres magyar nyomdák)
Jeles magyar nyomdászok a kezdetektől napjainkig
A nyomtatási eljárások fejlődésének története
A nyomógépek fejlődésének története
A formakészítési eljárások fejlődésének története
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/4.2/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiadványszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formakészítési technológiai folyamatok
B típus Formakészítési gépek, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomdaiparban alkalmazott mértékrendszerek
A tipográfia szerepe a nyomdászatban, építőelemei
A könyv tartalmi, tipográfiai szerkezete
A kéziratszabvány, és a kézirat-előkészítés lényege
A szövegfeldolgozás fejlődése és a mai technológiái
A szövegfeldolgozás folyamata
A korrektúra fogalma, fajtái, gyakori jelei
Az eredeti fogalma, fajtái
A képfeldolgozás fejlődése, és a mai technológiái
A képfeldolgozás folyamata
A számítógépes képfeldolgozás berendezései
A szöveg és kép integrálása fejlődése és mai technológiái
A látens kép kialakulása, levilágított film kidolgozásának menete
Az összeadó és a kivonó színkeverés fogalma, elsődleges és keverékszínei
A színek reprodukálásának elve négyszínnyomtatás esetén
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/4.3/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Formakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formakészítési technológiai folyamatok
B típus Formakészítési gépek, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A proofkészítés szükségessége, technológiái
A másolóeredetik csoportosítása és jellemezése
A ofszet-nyomóformák jellemzői, és készítési technológiái
A flexo-nyomóformák készítésének folymatai
A mélynyomóforma típusok jellemzői, és a rácscsészék kialakításának korszerű
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234/5.0/0957-06

Nyomtatás

jellege

azonosítója

szk
szk
szk

234/5.1/0957-06
234/5.2/0957-06
234/5.3/0957-06

16
10
14

0
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/5.1/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Íves nyomógépek szerkezeti elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az első darab, indulópéldány minőségét
Folyamatosan ellenőrzi a minőséget a gyártás közben, az elfogadott minta alapján
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomtatási technológiai folyamatok
B típus Nyomtatási gépek, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomógépek rendszerezése, fő szerkezeti részei
Nyomógépek rendszerezése nyomathordozó szerin
Nyomógépek rendszerezése nyomóművük szerint
Nyomógépek rendszerezése nyomtatási eljárások alapján
Fő szerkezeti részek, feladataik
Ívnyomó gépek rendszerezése az alkalmazott technológia szerint
Magasnyomó gépek fajtái, szerkezeti elemei
Íves ofszetgépek típusai, felépítésük
Szitanyomó gépek típusai, szerkezeti elemei
Tamponnyomó gépek típusai, szerkezeti elemei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/5.2/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Tekercs-nyomó gépek speciális szerkezeti elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az első darab, indulópéldány minőségét
Folyamatosan ellenőrzi a minőséget a gyártás közben, az elfogadott minta alapján
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomtatási technológiai folyamatok
B típus Nyomtatási gépek, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
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Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tekercsnyomó gépek csoportosítása az alkalmazott technológia szerint
Magasnyomó tekercsrotációs gépek
Hagyományos (közvetlen) és közvetett (letterset) magasnyomó gépek
Flexonyomó gépek
Vegyes technológiájú gépek
Digitális tekercsnyomó gépek
Ofszet tekercsrotációs gépek
Nedvesítésen alapuló (vizes vagy alkoholos)
Szárazofszet tekercsnyomó gépek
Mélynyomó tekercsrotációs gép
Hagyományos (közvetlen) tekercsnyomó gép
Közvetett tekercsnyomó gép
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/5.3/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomtatás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az első darab, indulópéldány minőségét
Folyamatosan ellenőrzi a minőséget a gyártás közben, az elfogadott minta alapján
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomtatási technológiai folyamatok
B típus Nyomtatási gépek, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomtatási eljárások technológiái
A magasnyomtatás (flexonyomtatás) technológiája
– nyomóformák felragasztása
– gépelőkészítés,
– beigazítás és jóváhagyás,
– továbbnyomás
Az ofszetnyomtatás technológiája:
– gépelőkészítés, a forma beemelése
– festék- víz egyensúly beállítása (szárazofszetnél: festékezés beállítása)
– beigazítás és jóváhagyás
– továbbnyomás
A szitanyomtatás technológiája:
– a szitanyomó forma elkészítése,
– beigazítás, illeszkedés beállítása,
– nyomtatás különböző nyomathordozóra,
– nyomatszárítási módok szitanyomtatásnál.
A digitális nyomtatás technológiája
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234/6.0/0957-06

Könyvkötészet

jellege

azonosítója

szk

234/6.1/0957-06

24

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/6.1/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvkötészet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az első darab, indulópéldány minőségét
Folyamatosan ellenőrzi a minőséget a gyártás közben, az elfogadott minta alapján
Ellenőrzi a végtermék minőségét
Ellenőrzi a csomagolás mennyiségét és minőségét
Együttműködik a megelőző és a követő technológiai műveletet végzővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvkötészeti technológiai folyamatok
B típus Könyvkötészeti gépek, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Fogalmazó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyv felépítése a könyvkötés fajták jellemzői:
A könyv felépítése:
– a könyvtest
– a könyvtábla részei és a borítás típusa
A kötésfajták jellemzői:
– a füzet
– a tömb
– félkemény kötés
– a kartonált kötés (brosúra)
– a hamisbetáblázott kötés
– betáblázott kötés (nyílás mellé, eresztőbe táblázva)
– díszkötések
Az ügyviteli nyomtatványok felosztása és készítése
Fogalma, felosztása
Darabolós nyomtatványok
Kasírozások
Garnitúra-, tömb-, félkemény kötés készítése
A hamisbetáblázott kötés készítése kézi műveletekkel:
– könyvtest készítése
– könyvtábla készítése
– a könyv kikészítése
A nagyüzemi könyvgyártás:
– a könyvtest–készítés módszerei, műveletei
– könyvtábla–készítés műveletei
– a könyvkikészítés művelete gépekkel, gépsorral
– a késztermék minőségellenőrzése
A brosúragyártás, folyóiratgyártás:
– a ragasztókötés fogalma, fajtái
– a brosúragyártás gépsorral
– a késztermék minőségellenőrzése
– a folyóiratgyártás művelete
– a folyóiratgyártás gépsorral
Csomagolóanyag–gyártás:
– alkalmazott nyomtatási technológiák, és ezek keveredése egy termékhez
– nyomathordozók típusai
– a nyomat speciális kidolgozása (stancolás, tekercselés, kasírozás stb.)
A nyomtatás, nyomtatványfeldolgozás egy menetben
Ügyviteli nyomtatvány készítése
Könyvgyártás (hamisbetáblázott-, brosúrakötés)
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234/7.0/0957-06

Minőségbiztosítás

jellege

azonosítója

szk
szk
szk
szk

234/7.1/0957-06
234/7.2/0957-06
234/7.3/0957-06
234/7.4/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/7.1/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségügyi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási előírásokat, utasításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőségellenőrzés szerepe a nyomdaiparban
Az ISO 9000 minőségi tanúsítványsorozat és megszerzésének feltételei
A szabvány alkalmazásának előnyei a nyomdákban
A minőségellenőrzés szervezetei és felépítése
A minőségellenőrzés folyamata az alap- és segédanyagoktól a késztermékig
A gyártás közbeni ellenőrzés módszerei és eszközei a nyomdaiparban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/7.2/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Formakészítés minőségi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási előírásokat, utasításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formakészítési minőségi követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Denzitásmérés a formakészítésben
A jó nyomóforma minőségi jellemzői
Ellenőrzőcsíkok formakészítést ellenőrző elemei
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/7.3/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomtatás minőségi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási előírásokat, utasításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomtatási minőségi követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzőcsíkok használata a formakészítéstől a késztermékig
Az ellenőrzőcsíkok fajtái, felépítésük és használatuk
Az ellenőrzőcsíkok kiértékelésének módszerei
Denzitásmérés és színmérés a nyomtatásban
A jó nyomat minőségi jellemzői
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/7.4/0957-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvkötészet minőségi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási előírásokat, utasításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvkötészeti minőségi követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyvek, folyóiratok, ügyviteli nyomtaványok, csomagolóanyagok minőségének
jellemzői

62

234/1.0/0958-06

Nagyüzemi
könyvgyártás

jellege

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

234/1.1/0958-06
234/1.2/0958-06
234/1.3/0958-06
234/1.4/0958-06
234/1.5/0958-06
234/1.6/0958-06
234/1.7/0958-06
234/1.8/0958-06
234/1.9/0958-06
234/1.10/0958-06
234/1.11/0958-06
234/1.12/0958-06
234/1.13/0958-06
234/1.14/0958-06
234/1.15/0958-06

2
6
6
3
4
6
9
6
6
2
2
4
4
2
2

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

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

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.1/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyüzemi könyvgyártási technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ívegyesítési módok
A típus Borítástípusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási technológiák:
– ívek egyesítési módja szerint
– egyedi gépekkel, gépsorokkal
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.2/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A vágás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vágás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vágás szükségessége
Elővágás, szétvágás, körülvágás, utóvágás
A vágás elmélete
A vágás pontosságára ható tényezők:
– papírtulajdonságok
– kés élszöge, élessége
– vágóléc
– gép műszaki állapota
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.3/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A hajtogatás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hajtogatás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajtogatási módok:
– 1, 2, 3, 4, hajtás alkalmazása
– kereszt-, párhuzamos-, kombinált-, leporelló hajtások
– szimmetrikus, aszimmetrikus hajtások
A hajtogatás minőségi jellemzői
A hajtogatás minőségét befolyásoló tényezők
Szálfelsütés a hajtogatógépeken
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.4/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előzékelés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az előzékelés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előzéktípusok
Egyszerű előzék készítése
Egyszerű előzék minőségi követelményei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.5/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Az összehordás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az összehordás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összehordási módok:
– kézi, gépi
– bedugással, ívek egymásra hordásával
Az összehordás hibalehetőségei
Az ellenőrzés módjai, segédeszközei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.6/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A cérnafűzés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A cérnafűzés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ív-egyesítési eljárások
A cérnafűzés előnyei
Öltéstípusok szerkezete, alkalmazásuk:
– egyszerű öltés
– vátó öltés
– átvarró öltés
– váltó, átvarró öltés
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.7/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztókötés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja az ügyviteli nyomtatványok gyártásához alkalmazott gépeket a gyártási utasítás
alapján
Beállítja a kereskedelmi nyomtatvány gyártásához alkalmazott gépeket a gyártási utasítás
alapján
Beállítja a folyóiratgyártáshoz alkalmazott gépeket a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ragasztókötés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ragasztókötés általános áttekintése
Ragasztókötés technológiái
– egylapos eljárások
– egyhajtásos ívek ragasztókötése
– gerincmarásos eljárások
– szálfelsütött ívek ragasztókötése
Alkalmazott ragasztók előnyei, hátrányai:
– diszperziós ragasztók
– hot melt ragasztók
– PUR ragasztók
A ragasztókötés minőségére ható tényezők
A ragasztókötés minőségének vizsgálati eljárásai
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.8/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvtest-kikészítés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvkikészítés gépeit, gépsorát a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvtest-kikészítés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gömbölyítés célja, eszközei, minőségi követelményei
Az ereszreverés célja, eszközei, minőségi követelményei
A gerincragasztózás, sapkázás, oromszegőzés célja, eszközei, minőségi követelményei
A metszésfestés célja, eszközei, minőségi követelményei
A jelzőszalagozás célja, eszközei, minőségi követelményei
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.9/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Tábla anyagainak szabása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvtábla-készítés gépeit a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tábla anyagainak szabása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egészborítású, félborítású táblák szerkezete
Egészborítású, félborítású táblák anyagainak méretei
Lemezszabás módszerei
Vászonszabás módszerei
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.10/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Tábla-összeállítás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvtábla-készítés gépeit a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tábla-összeállítás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi táblaösszeállítás folyamata, eszközei, anyaga
A gépi táblaösszeállítás folyamata, eszközei, anyaga
A kész tábla minőségi követelményei
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.11/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblakikészítés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvtábla-készítés gépeit a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Táblakikészítés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tábladíszítési (kikészítési) módok
A présaranyozás anyagai
A présaranyozás paraméterei
A présaranyozás minőségi követelményei
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.12/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A beakasztás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A beakasztás technológiája
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi és gépi beakasztások
A beakasztáshoz alkalmazott ragasztó
Kenési technika
A beakasztás minőségi követelményei
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.13/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Préselések, szárítások technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Préselések, szárítások technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A préselések szükségessége
Mely műveletek után préselünk
A préselési erő és idő összefüggéesi
A szárítás lényege
Mely műveletek után szárítunk
Szárítást gyorsító eljárások
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.14/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvnyílás-beégetés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvnyílás-beégetés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
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A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyvnyílás beégetésének szükségessége
Könyvnyílás-beégetési módszerek
A könyvnyílás-beégetés minőségi követelményei
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.15/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A csomagolás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A csomagolás folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötő szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyv végső ellenőrzése
Csomagolási módok
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234/2.0/0958-06

Nagyüzemi
könyvgyártás/
gyakorlat

jellege

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

234/2.1/0958-06
234/2.2/0958-06
234/2.3/0958-06
234/2.4/0958-06
234/2.5/0958-06
234/2.6/0958-06
234/2.7/0958-06
234/2.8/0958-06
234/2.9/0958-06
234/2.10/0958-06
234/2.11/0958-06
234/2.12/0958-06
234/2.13/0958-06

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

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

35
35
25
25
35
45
35 320
15
10
10
20
20
10

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.1/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A vágás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vágás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

13. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vágás szükségessége
Elővágás, szétvágás, körülvágás, utóvágás
A vágás elmélete
A vágás pontosságára ható tényezők:
– papírtulajdonságok
– kés élszöge, élessége
– vágóléc
– gép műszak állapota
Munkavédelmi követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.2/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A hajtogatás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hajtogatás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajtogatási módok:
– 1, 2, 3, 4, hajtás alkalmazása
– kerszt-, párhuzamos-, kombinált-, leporelló hajtások
– szimmetrikus, aszimmetrikus hajtások
A hajtogatás minőségi jellemzői
A hajtogatás minőségét befolyásoló tényezők
Szálfelsütése a hajtogatógépeken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.3/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előzékelés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az előzékelés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előzéktípusok
Egyszerű előzék készítése
Egyszerű előzék minőségi követelményei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.4/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Az összehordás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az összehordás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összehordási módok:
– kézi, gépi
– bedugással, ívek egymásra hordásával
Az összehordás hibalehetőségei
Az ellenőrzés módjai, segédeszközei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.5/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A cérnafűzés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A cérnafűzés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ívegyesítési eljárások
A cérnafűzés előnyei
Öltéstípusok szerkezete, alkalmazásuk:
– egyszerű öltés
– váltó öltés
– átvarró öltés
– váltó, átvarró öltés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.6/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztókötés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja az ügyviteli nyomtatványok gyártásához alkalmazott gépeket a gyártási utasítás
alapján
Beállítja a kereskedelmi nyomtatvány gyártásához alkalmazott gépeket a gyártási utasítás
alapján
Beállítja a folyóiratgyártáshoz alkalmazott gépeket a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ragasztókötés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ragasztókötés általános áttekintése
Ragasztókötés technológiái
– egylapos eljárások
– egyhajtásos ívek ragasztókötése
– gerincmarásos eljárások
– szálfelsütött ívek ragasztókötése
Alkalmazott ragasztók előnyei, hátrányai:
– diszperziós ragasztók
– hot melt ragasztók
– PUR ragasztók
A ragasztókötés minőségére ható tényezők
A ragasztókötés minőségének vizsgálati eljárásai
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.7/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvtest-kikészítés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvkikészítés gépeit, gépsorát a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvtest-kikészítés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Testi erő
Esztétikai érzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gömbölyítés célja, eszközei, minőségi követelményei
Az ereszreverés célja, eszközei, minőségi követelményei
A gerincragasztózás, sapkázás, oromszegőzés célja, eszközei, minőségi követelményei
A metszésfestés célja, eszközei, minőségi követelményei
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.8/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Tábla anyagainak szabása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvtábla-készítés gépeit a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tábla anyagainak szabása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Testi erő
Esztétikai érzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egészborítású, félborítású táblák szerkezete
Egészborítású, félborítású táblák anyagainak méretei
Lemezszabás módszerei
Vászonszabás módszerei
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.9/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Tábla-összeállítás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvtábla-készítés gépeit a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tábla-összeállítás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Testi erő
Esztétikai érzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi táblaösszeállítás folyamata, eszközei, anyaga
A gépi táblaösszeállítás folyamata, eszközei, anyaga
A kész tábla minőségi követelményei
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.10/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblakikészítés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Beállítja a könyvtábla-készítés gépeit a gyártási utasítás alapján
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Táblakikészítés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Testi erő
Esztétikai érzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tábladíszítési (kikészítési) módok
A présaranyozás anyagai
A présaranyozás paraméterei
A présaranyozás minőségi követelményei
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.11/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
A beakasztás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A beakasztás technológiája
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Testi erő
Esztétikai érzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi és gépi beakasztások
A beakasztáshoz alkalmazott ragasztó
Kenési technika
A beakasztás minőségi követelményei

12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.12/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Préselések, szárítások technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Préselések, szárítások technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A préselések szükségessége
Mely műveletek után préselünk
A préselési erő és idő összefüggéesi
A szárítás lényege
Mely műveletek után szárítunk
Szárítást gyorsító eljárások
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.13/0958-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvnyílás-beégetés technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nagyüzemi könyvtest-készítés gépegységeit a gyártási utasítás alapján
Folyamatosan ellenőrzi a beállítások szakszerűségét a gyártási utasítás alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvnyílás-beégetés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyvnyílás beégetésének szükségessége
Könyvnyílás-beégetési módszerek
A könyvnyílás-beégetés minőségi követelményei
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234/1.0/0959-06

Kézi könyvkötés

jellege

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

234/1.1/0959-06
234/1.2/0959-06
234/1.3/0959-06
234/1.4/0959-06
234/1.5/0959-06
234/1.6/0959-06
234/1.7/0959-06
234/1.8/0959-06
234/1.9/0959-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.1/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
A könyv felépítése, a könyvkötésfajták
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beakasztást végez
Könyvet betábláz, borítja, díszíti
Könyvtestet ragasztókötéssel egyesít
Felvarrja az íveket
Előzéket készít, előzékel
Drótfűzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
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4
12
13
15
27
12
12
16
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

14. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0
0
0
0
0 127
0
0
0
0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyv részeinek megnevezése fél- és egészborítású könyv esetén
Kötésfajták az ívek egyesítési módja szerint
Kötésfajták a tábla és a könyvtest kapcsolata szerint
Kötésfajták a tábla konstrukciója szerint
Speciális kötések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.2/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
A könyvkötés fejlődéstörténete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használt könyvet szétszed
Használt könyv javítását előkészíti
Használt könyv sérüléseit javítja, a javításokat szárítja, préseli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az írás kialakulása, az íráshordozók fejlődése
A könyv mai formájának kialakulása
Gutenberg találmánya és hatása a könyvkötészetre
A művészettörténeti korok könyvkötészeti stílusai
A fontosabb könyvkötő gépek fejlődése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.3/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
A könyvkötő műhely berendezése, gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagot szab kézi lemezollón
Egyenes vágógépen anyagot szab, méretre vág
Használt könyv sérüléseit javítja, a javításokat szárítja, préseli
Felvarrja az íveket
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Kézi számozókészüléket használ
Drótfűzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyvkötészet bútorzata
A kézi kötészetben használt ívvágógép, lemezvágó olló
A kötészetben alkalmazott prések
A kézi aranyozó prések
A könyvkötészet kézi szerszámai
Speciális kisgépek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.4/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
A könyvkötészeti anyagok technológiai tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat kiválaszt
Ragasztót készít
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Anyagokat illeszt és ragaszt össze
Anyagot szab kézi lemezollón
Anyagot ollóval szab
Egyenes vágógépen anyagot szab, méretre vág
Íveket hajtogat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belívpapírok, előzékpapírok, borítópapírok tulajdonságai:
– szálirány
– hajtogathatóság
– ragaszthatóság
– méretváltozások nedvességfelvételkor, nedvességleadáskor
Fűzőanyagok könyvkötészet-technológiai tulajdonságai
Könyvkötővásznak, velúrok, műbőrök, bőrök könyvkötészet-technológiai és felhasználói
tulajdonságai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.5/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Hamisbetáblázású könyv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Íveket hajtogat
A könyvtest íveit összehordja
Ellenőrzi az összehordást
Felvarrja az íveket
Könyvtestet ragasztókötéssel egyesít
Könyvtáblát készít
Beakasztást végez
Készterméket csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyvtest készítése kézi és gépi művelettel:
– az ívvágás
– az ívhajtogatás és ívpréselés
– az előzék- és mellékletragasztás, préselés
– az ívösszehordás, préselés
– a kézi fűzési módok
– a könyvtestgerinc préselése, ragasztása
– a könyvtest háromoldali körülvágása
A könyvtábla készítése kézi műveletekkel:
– az anyagszabás
– a könyvtábla összeállítása, préselése, szárítása
– a könyvtábla kikészítése kézi szerszámokkal és aranyozó préssel
A könyvtest kikészítés műveletei:
– a könyvtestgerinc gömbölyítése, ereszreverése
– a metszésfestés, aranymetszés
– a jelzőszalagozás
– a sapkázás, hüvelyezés
– az oromszegőzés
A könyvkikészítés műveletei:
– beakasztás
– a könyv préselése, szárítása
– a könyvnyílás kidolgozása
– a minőség ellenőrzése
– a védőborítás
– a csomagolás
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.6/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Betáblázott kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gerincet gömbölyít
Könyvtestet ereszre ver
Metszést fest
Oromszegőt varr
Előzéket készít, előzékel
Felvarrja az íveket
Könyvet betábláz, borítja, díszíti
Anyagokat illeszt és ragaszt össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívvágás
Az ívhajtogatás és ívpréselés
Az előzék- és mellékletragasztás, préselés
Az ívösszehordás, préselés
A fűzés előkészületei
A kézi fűzési módok
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A fűzés utáni műveletek:
– az előzék leragasztása
– a könyvtestgerinc préselése, ragasztása
– a könyvtest körülvágása ívvágógépen
– a könyvtestgerinc gömbölyítése és ereszreverése
– a könyvtest metszésfestése
– a könyvtest jelzőszalagozása, oromszegőzése
Előkészítés a betáblázáshoz:
– anyagszabás
– kasírozás
– zsinegvégek előhúzása
A betáblázás
A borítás:
– a borítás előtti műveletek
– a borítóanyag szabása,
– a borítás művelete (fél- és egészborítás esetén)
– préselés, szárítás
A borítás utáni műveletek
A táblalemez tükrözése
Az előzékpapír leragasztása, préselése, 24 órás szárítása
A könyv díszítése
Minőségellenőrzés

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.7/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Használt könyvek újrakötése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használt könyvet szétszed
Használt könyv javítását előkészíti
Használt könyv sérüléseit javítja, a javításokat szárítja, préseli
Felvarrja az íveket
Előzéket készít, előzékel
Könyvtestet körülvág
Gerincet gömbölyít
Könyvet betábláz, borítja, díszíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A használt könyv szétszedése
A hibák, sérülések javításai
Az előzékelési módok
A kézi fűzés fajtái
A fűzés utáni műveletek
A könyvtest vágása
A könyvtest gömbölyítése, ereszreverése
A könyvtest metszésfestése
A könyvtest jelzőszalagozása, oromszegőzése és gerinckasírozása
A könyvtábla anyagainak szabása
A könyvtábla készítése (1/2 és 1/1 borítással)
A könyvkikészítés műveletei
A ragasztókötéssel készült könyv újrakötésének sajátosságai
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.8/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyviteli nyomtatványok kötészete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a kiszabandó anyag méretét
Egyenes vágógépen anyagot szab, méretre vág
A könyvtest íveit összehordja
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Íveket perforál, bígel, ritzel
Kézi számozókészüléket használ
Drótfűzést végez
Félkemény kötést készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ügyviteli nyomtatvány fogalma, felosztása
A darabolós nyomtatványok feldolgozása
A garnitúra:
– fogalma
– készítése kézzel, egyedi géppel
– nyomtatás-garnitúrakészítés célgéppel
A tömb:
– fogalma
– készítése kézzel (kartonfedélbe ragasztva)
– lapösszehordógép szerkezete, működése és beállítása
– perforálógép szerkezete, működése és beállítása
– biegelőgép szerkezete, működése és beállítása
– a drótfűzőgép szerkezete, működése és beállítása
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A félkemény kötés:
– fajtái
– a készítés műveletei (elöl behajtás nélkül):
- könyvtestkészítés
- betáblázás, préselés, szárítás
- borítás, préselés, szárítás
- háromoldalas vágás
- címkézés
- csomagolás
A spirálozás művelete
A kézi és gépi kasírozás műveletei
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.9/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges kötészeti munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat kiválaszt
Meghatározza a kiszabandó anyag méretét
Anyagot szab kézi lemezollón
Anyagot ollóval szab
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Anyagokat illeszt és ragaszt össze
Papír-, kartontömböt lyukaszt
Hajtogatott íveket, félkész és készterméket présel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai minták elemzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti könyv készítése
Az üzleti könyv fogalma, jellemző jegyei
Az üzleti könyv tervezése
A könyvtest készítése
A gerinclemez készítése
A betáblázás
A borítás
Az előzék beragasztása
A fotó- és bélyegalbumok készítése
Az albumok csoportosítása
Az albumtestek készítése
Az albumtábla készítése, díszítése
Az albumtest és az albumtábla összeépítése
A díszdobozok készítése
A dobozok felosztása (anyaguk és felhasználásuk alapján)
A díszdobozok készítése:
– anyagszabás
– a doboz építése
– a doboz borítása és díszítése
A paspartura készítés műveletei
A paspartura fogalma
Méretkivágás
Az összeragasztás műveletei
Kasírozás fogalma, anyagai, eszközei, műveletei
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234/2.0/0959-06

Kézi könyvkötés
gyakorlata

jellege

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

234/2.1/0959-06
234/2.2/0959-06
234/2.3/0959-06
234/2.4/0959-06
234/2.5/0959-06
234/2.6/0959-06
234/2.7/0959-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.1/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
A könyvkötő műhely berendezése, gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagot szab kézi lemezollón
Egyenes vágógépen anyagot szab, méretre vág
Használt könyv sérüléseit javítja, a javításokat szárítja, préseli
Felvarrja az íveket
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Kézi számozókészüléket használ
Drótfűzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Esztétikai érzék
5. szint Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Rugalmasság
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

15. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

65
70
70
84 499
70
70
70

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
65 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ívvágó gép
Kézi lemezolló
Könyvkötő kések, hántolókés
Ollók
Könyvkötő csontok
Varróláda
Tű, ár
Asztali prések
Gerenda és aranyozó prés
Fa- és vaskalapács
Könyvkötő deszkák
Szél- és felületkenő gép
Drótfűző gép
Sorperforáló gép
Bígelő gép
Kézi aranyozó gép
Magasnyomó formák (rézbetű és díszítőelemek)
Betűszorító
Aranyozó kéziszerszámok (lénia, nyelesgörgő, stb)
Bordafogó
Vasalótuskó
Anyagtároló és szállítóeszközök
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.2/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
A könyvkötészeti anyagok technológiai tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat kiválaszt
Ragasztót készít
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Anyagokat illeszt és ragaszt össze
Anyagot szab kézi lemezollón
Anyagot ollóval szab
Egyenes vágógépen anyagot szab, méretre vág
Íveket hajtogat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Esztétikai érzék
5. szint Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Papírkezelés:
– stószolás
– síbolás
– számolás
Szabási műveletek
Kézi hajtogatások
Ragasztók
Növényi eredetű ragasztók készítése, tulajdonságai, alkalmazási területei
Állati eredetű ragasztók készítése, tulajdonságai, alkalmazási területei
Szintetikus ragasztók kezelése, tulajdonságai, alkalmazási területei
Ragasztófelhordás különböző anyagokra
Anyagösszeilesztés
Szárítás követelményei, szárítási módok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.3/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Hamisbetáblázású könyv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Íveket hajtogat
A könyvtest íveit összehordja
Ellenőrzi az összehordást
Felvarrja az íveket
Könyvtestet ragasztókötéssel egyesít
Könyvtáblát készít
Beakasztást végez
Készterméket csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Esztétikai érzék
5. szint Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
5. szint Varróeszközök használata
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyvtest készítése kézi és gépi művelettel:
– az ívvágás
– az ívhajtogatás és ívpréselés
– az előzék- és mellékletragasztás
– az ívösszehordás
– a cérnafűzés
– a könyvtestgerinc ragasztása és préselése
– a könyvtest vágása
A könyvtábla készítése kézi műveletekkel:
– az anyagszabás,
– a könyvtábla összeállítása, szárítása
– a könyvtábla kikészítése kézi szerszámokkal és géppel
A könyvtest készítése kézi és gépi művelettel:
– az ívvágás
– az ívhajtogatás és ívpréselés
– az előzék- és mellékletragasztás, préselés
– az ívösszehordás, préselés
– a kézi fűzési módok
– a könyvtestgerinc préselése, ragasztása
– a könyvtest háromoldali körülvágása
A könyvtábla készítése kézi műveletekkel:
– az anyagszabás
– a könyvtábla összeállítása, préselése, szárítása
– a könyvtábla kikészítése kézi szerszámokkal és aranyozópréssel
A könyvtest kikészítésének műveletei:
– a könyvtestgerinc gömbölyítése, ereszreverése
– a metszésfestés, aranymetszés
– a jelzőszalagozás
– a sapkázás, hüvelyezés
– az oromszegőzés
A könyvkikészítés műveletei:
– beakasztás
– a könyv préselése, szárítása
– a könyvnyílás kidolgozása
– a minőség ellenőrzése
– a védőborítás
– a csomagolás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.4/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Betáblázott kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gerincet gömbölyít
Könyvtestet ereszre ver
Metszést fest
Oromszegőt varr
Előzéket készít, előzékel
Felvarrja az íveket
Könyvet betábláz, borítja, díszíti
Anyagokat illeszt és ragaszt össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Esztétikai érzék
5. szint Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
5. szint Varróeszközök használata
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívvágás
Az ívhajtogatás és ívpréselés
Az előzék- és mellékletragasztás, préselés
Az ívösszehordás, préselés
A fűzés előkészületei
A kézi fűzési módok
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A fűzés utáni műveletek:
– az előzék leragasztása
– a könyvtestgerinc préselése, ragasztása
– a könyvtest körülvágása ívvágógépen
– a könyvtestgerinc gömbölyítése és ereszreverése
– a könyvtest metszésfestése
– a könyvtest jelzőszalagozása, oromszegőzése
Előkészítés a betáblázáshoz:
– anyagszabás
– kasírozás
– zsinegvégek előhúzása
Az előigazítás műveletei
A betáblázás:
– anyagszabás
– a gerinclemez felhúzása és préselése
– a betáblázás művelete
A borítás:
– a borítás előtti műveletek,
– a borítóanyag szabása,
– a borítás művelete (fél és egész borítás esetén),
– préselés, szárítás.
A borítás utáni műveletek
A táblalemez tükrözése
Az előzékpapír leragasztása, préselése, 24 órás szárítása
A könyv díszítése
Minőségellenőrzés

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.5/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Használt könyvek újrakötése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használt könyvet szétszed
Használt könyv javítását előkészíti
Használt könyv sérüléseit javítja, a javításokat szárítja, préseli
Felvarrja az íveket
Előzéket készít, előzékel
Könyvtestet körülvág
Gerincet gömbölyít
Könyvet betábláz, borítja, díszíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
-
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Esztétikai érzék
5. szint Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
5. szint Varróeszközök használata
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A használt könyv szétszedése
A hibák, sérülések javításai
Az előzékelési módok
A kézi fűzés fajtái
A fűzés utáni műveletek
A könyvtest vágása
A könyvtest formázása
A könyvtest metszésfestése
A könyvtest jelzőszalagozása, oromszegőzése és gerinckasírozása
A könyvtábla anyagainak szabása
A könyvtábla készítése (1/2 és 1/1 borítással)
A könyvkikészítés műveletei
A ragasztókötéssel készült könyv újrakötésének sajátosságai
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.6/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyviteli nyomtatványok kötészete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a kiszabandó anyag méretét
Egyenes vágógépen anyagot szab, méretre vág
A könyvtest íveit összehordja
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Íveket perforál, bígel, ritzel
Kézi számozókészüléket használ
Drótfűzést végez
Félkemény kötést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Esztétikai érzék
5. szint Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ügyviteli nyomtatvány fogalma, felosztása
A darabolós nyomtatványok feldolgozása
A garnitúra:
– fogalma
– készítése kézzel
– készítése egyedi géppel
– nyomtatós-garnitúrakészítés célgéppel
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A tömb:
– fogalma
– készítése kézzel (kartonfedélbe ragasztva)
– lapösszehordógép szerkezete, működése és beállítása
– perforálógép szerkezete, működése és beállítása
– biegelőgép szerkezete, működése és beállítása
– a drótfűzőgép szerkezete, működése és beállítása
A félkemény kötés:
– fajtái
– a készítés műveletei (elöl, behajtás nélkül):
- könyvtestkészítés
- betáblázás, préselés, szárítás
- borítás, préselés, szárítás
- háromoldalas vágás
- címkézés
- csomagolás
A spirálozás művelete
A kézi és gépi kasírozás műveletei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.7/0959-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges kötészeti munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat kiválaszt
Meghatározza a kiszabandó anyag méretét
Anyagot szab kézi lemezollón
Anyagot ollóval szab
Anyagfelületre ragasztót hord fel
Anyagokat illeszt és ragaszt össze
Papír-, kartontömböt lyukaszt
Hajtogatott íveket, félkész és készterméket présel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Esztétikai érzék
5. szint Könyvkötészeti kéziszerszámok használata
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti könyv készítése
Az üzleti könyv fogalma, jellemző jegyei
Az üzleti könyv tervezése
A könyvtest készítése
A gerinclemez készítése
A betáblázás
A borítás
Az előzék leragasztása
A fotó- és bélyegalbumok készítése
Az albumok csoportosítása
Az albumtest készítése
Az albumtábla készítése és díszítése
Az albumtest és az albumtábla összeépítése
Az üzleti könyv készítése
Az üzleti könyv fogalma, jellemző jegyei
Az üzleti könyv tervezése
A könyvtest készítése
A gerinclemez készítése
A betáblázás
A borítás
Az előzék beragasztása
A fotó- és bélyegalbumok készítése
Az albumok csoportosítása
Az albumtestek készítése
Az albumtábla készítése, díszítése
Az albumtest és az albumtábla összeépítése
A díszdobozok készítése
A dobozok felosztása (anyaguk és felhasználásuk alapján)
A díszdobozok készítése:
– anyagszabás
– a doboz építése
– a doboz borítása és díszítése
A paspartura készítés műveletei
A paspartura fogalma
Méretkivágás
Az összeragasztás műveletei
Kasírozás fogalma, anyagai, eszközei, műveletei
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234/1.0/0960-06

Kötészeti gépek

jellege

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

234/1.1/0960-06
234/1.2/0960-06
234/1.3/0960-06
234/1.4/0960-06
234/1.5/0960-06
234/1.6/0960-06
234/1.7/0960-06
234/1.8/0960-06
234/1.9/0960-06
234/1.10/0960-06
234/1.11/0960-06

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.1/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágó-, szabógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet
Ellátja, vagy elláttatja a gépet alapanyaggal
Ellenőrzi a segédanyagok meglétét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vágó-, szabógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

16. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

46

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívvágógép
A vágás elve
Az ívvágógép szerkezete és működése
A vágókés felépítése
A derékszögű vágás műszaki előfeltételei
A vágókés ki- és beszerelése
A programozott vágógép
Az ívvágó-gépsor felépítése
A kézi lemezolló
A nyírás elve
A kézi lemezolló felépítése
A derékszögű nyírás műszaki előfeltételei
Speciális munkavédelmi előírások
Háromkéses vágógépek
Az anyagszabás gépei:
– lemezszabás
– borítóanyag szabása
– sarokvágás
Az anyagszabáshoz szükséges gépek szerkezete, működése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.2/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajtogatógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet
Ellátja, vagy elláttatja a gépet alapanyaggal
Ellenőrzi a segédanyagok meglétét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajtogatógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása

113

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Késes és táskás hajtogatóművek szerkezete, működése, előnyök, hátrányok
Késes, táskás és kombinált hajtogatógépek felépítése, részei
A hajtogatógép beállítása hajtásszám változáskor, méretváltozáskor
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.3/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Előzékelőgépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az optimális gyártási sebességet
Ellenőrzi a gép üzemelési paramétereit
Korrigálja a gépbeállításokat az anyagminőség változásainak megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Előzékelőgépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előzékelőgépek fajtái, szerkezeti elemei
Berakóművek, ragasztóművek, prés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.4/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Összehordógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Észleli és jelzi a gép rendellenes működését
Elvégzi, vagy elvégezteti a szerszámok javítását vagy cseréjét
Szükség esetén eleget tesz az egyedi vevői igényeknek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Összehordógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az összehordógépek fajtái
Ívleválasztás elvei, módszerei
Összehordási hibák megelőzése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.5/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Cérnafűzőgépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a félkész és késztermékek tárolásáról és továbbításáról
Jelzi a kopó alkatrészek cseréjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cérnafűzőgépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cérnafűző gépek, félautomaták, automaták
A cérnafűzőgépek szerkezeti elemei
Az öltések keletkezése
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.6/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztókötő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a gépkarbantartás adminisztrációját
Elvégzi, vagy elvégezteti a gép környezetének takarítását a takarítási utasításnak
megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ragasztókötő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragasztó-kötőgép típusok
Ívek kiütése
Frézelőmű
Ragasztófelhordó-művek
Borítékfelrakó (sapkafelrakó) mű
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.7/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Prések fajtái, kezelésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a gépkarbantartás adminisztrációját
Elvégzi, vagy elvégezteti a gép környezetének takarítását a takarítási utasításnak
megfelelően
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Prések fajtái, kezelésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus prések, hidraulikus prések
Karuszel-prések
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.8/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvtest kikészítő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az optimális gyártási sebességet
Ellenőrzi a gép üzemelési paramétereit
Korrigálja a gépbeállításokat az anyagminőség változásainak megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvtest kikészítő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gömbölyítőgépek
Ereszreverő gépek
Sapkázó gépek
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.9/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvtábla-készítő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az optimális gyártási sebességet
Ellenőrzi a gép üzemelési paramétereit
Korrigálja a gépbeállításokat az anyagminőség változásainak megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvtábla-készítő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Könyvtáblakészítő gépek szerkezeti egységei:
Borítóanyag és lemez berakóművek
Kenőművek
Összeállítóművek
Beütőművek
Préselőművek
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.10/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Beakasztógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja, vagy elláttatja a gépet alapanyaggal
Ellenőrzi a segédanyagok meglétét
Meghatározza az optimális gyártási sebességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Beakasztógépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem

120

Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beakasztógép-típusok
Könyvtest kinyitása
Előzékek kenése
Beakasztás
Préselőmű
Kirakás
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/1.11/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Könyvgyártó gépsorok fajtái, működésük, beállításuk, kezelésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja, vagy elláttatja a gépet alapanyaggal
Ellenőrzi a segédanyagok meglétét
Meghatározza az optimális gyártási sebességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvgyártó gépsorok fajtái, működésük, beállításuk, kezelésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Esztétikai érzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Technológiai rajz értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Könyvkötészeti szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Inline-gyártás előnyei, feltételei
Kolbus és VBF könyvgyártó gépsorok
A gépsorok lehetséges egységei
Féltermék-továbbítás, szinkronizálás
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234/2.0/0960-06

Kötészeti gépek
gyakorlata

jellege

azonosítója

szk
szk

234/2.1/0960-06
234/2.2/0960-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.1/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépüzemeltetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet
Ellátja, vagy elláttatja a gépet alapanyaggal
Ellenőrzi a segédanyagok meglétét
Meghatározza az optimális gyártási sebességet
Ellenőrzi a gép üzemelési paramétereit
Korrigálja a gépbeállításokat az anyagminőség változásainak megfelelően
Gondoskodik a félkész és késztermékek tárolásáról és továbbításáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vágó-, szabógépek működése, beállítása, kezelése
B típus Hajtogatógépek működése, beállítása, kezelése
B típus Előzékelőgépek működése, beállítása, kezelése
B típus Összehordógépek működése, beállítása, kezelése
B típus Cérnafűzőgépek működése, beállítása, kezelése
B típus Ragasztókötő gépek működése, beállítása, kezelése
B típus Prések fajtái, kezelésük
B típus Könyvtest kikészítő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

17. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

96
160
64

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek kezelési szervei
A gépek (egyenes vágógép, hajtogatógép, előzékelőgép, összehordógép, cérnafűző gép,
drótfűző gép, ragasztókötőgép, könyvtest kikészítőgépek, -gépsorok, lemezszabó gép,
vászonszabó gép, táblaösszeállító gép, présaranyozó, beakasztógép, könyvnyílás-beégető
gép) beállításai új termékre átálláskor
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
234/2.2/0960-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépkarbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Észleli és jelzi a gép rendellenes működését
Elvégzi, vagy elvégezteti a szerszámok javítását vagy cseréjét
Szükség esetén eleget tesz az egyedi vevői igényeknek
Jelzi a kopó alkatrészek cseréjét
Vezeti a gépkarbantartás adminisztrációját
Elvégzi, vagy elvégezteti a gép környezetének takarítását a takarítási utasításnak
megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Könyvtábla-készítő gépek működése, beállítása, kezelése
B típus Beakasztógépek működése, beállítása, kezelése
B típus Könyvgyártó gépsorok fajtái, működésük, beállításuk, kezelésük
B típus Vágó-, szabógépek működése, beállítása, kezelése
B típus Hajtogatógépek működése, beállítása, kezelése
B típus Előzékelőgépek működése, beállítása, kezelése
B típus Összehordógépek működése, beállítása, kezelése
B típus Könyvtest kikészítő gépek működése, beállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Grafikus érintőképernyő-kezelés
5. szint Szerszámok, gépek beállítása
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek karbantartása műszak előtt, műszak végén
Megelőző rendszeres karbantartása
A gépek lehetséges meghibásodásai, a hibák elhárítása
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