NYOMDAI GÉPMESTER
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 52 213 03 1000 00 00 Nyomdai gépmester 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: 52 213 03 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Nyomdai gépmester

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

8127

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
– tanműhely
– nagyüzemi termelőhely látogatása
– kisüzemi termelőhely látogatása
– gépmester 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:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
8127

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Nyomdaipari gépkezelő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Fogadja a megrendelést, a gyártáselőkészítésben részt vesz
Munkatáskát használ, értelmez és vezet
Nyomtatás előtti gépelőkészítést, forma-előkészítést végez
Kinyomtatja az előírt példányszámot
Nyomtatás után gondoskodik a nyomógépek technikai karbantartásáról
Betartja/betartatja a munkavégzéshez szükséges munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségbiztosítási előírásokat
Folyamatosan ellenőrzi a nyomdaipari termék minőségét

azonosító száma
52 213 01 0000 00 00
31 527 01 0000 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
Könyvkötő
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 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:
0964-06 A nyomdatermék megismerése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A munkatáska alapján megismeri a munkavégzéshez szükséges utasításokat,
dokumentációkat, a szükséges alap- és segédanyagokat
Fogadja a munkavégzéshez szükséges elektronikus adatokat
Ellenőrzi a nyomóformát (minőség, rács elforgatás, kilövés)
Behelyezi a nyomóformát a nyomógépbe és rögzíti
Beállítja a nyomóformát
Beállítja a papír futását, illeszkedését, a berakóasztaltól az alapillesztékig
Retusálja a nyomóformát
Ellenőrzi a kilövést
Ellenőrzi a gumikendő minőségét, ha szükséges kicseréli
Beállítja a nyomóművet
Beállítja a szorítónyomást
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Jóváhagyatja a végleges nyomatot felettesével, és esetleg a megrendelővel (revíziós ív
aláírása)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Nyomógépek csoportjai
B A nyomtatás elméleti kérdései
B Nyomóművek típusai
B Nyomóművek szerkezeti elemei
B Gumikendők technológiai tulajdonságai
B A nyomómű beállítás folyamata
B Nyomómű ellenőrzésének módozatai
B Imprimatúra és a géprevízió alkalmazása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Hallott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Beszédkészség
4
Kilövő program (CPT) használata
4
Analóglemez-másoló berendezések használata
4
Lemezkimosó gépek használata
4
Olvasott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Hallott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Körültekintés, elővigyázatosság
Döntésképesség
Monotónia-tűrés
Szervezőkészség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
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Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Fogalmazó készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerben való gondolkodás
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Tervezési készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0965-06 Anyagok előkészítése, nyomatok ellenőrzése és szállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a nyomathordozókat minőség, méret és nyomógép szerint megvágva
Biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket
Kikeveri a direkt színeket, receptúra és színminta szerint
Beállítja az adalékok segítségével a festék nyomtathatósági tulajdonságait
Gondoskodik a hiányzó anyagok pótlásáról
Biztosítja az alapanyagok utánpótlását
Gondoskodik a nyomtatott anyagok elszállításáról
Átadja a nyomatot továbbfeldolgozásra (biegelés, riccelés, vágás, stancolás, perforálás
hajtás, sorszámozás stb.)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alap és segédanyagok tulajdonságai, fajtái
B Nyomat ellenőrzésének szempontjai
B Alap és segédanyagok alkalmazása
B Ívnyomásszám ellenőrzésének módszere
B Kinyomott ívek átadásának folyamata
B Nyomatkezelési technológia módszerei
A Nyomóforma kezelésének menete
B Fénytani ismeretek
B Árnyalatok visszaadása
B Színtan
B Nyomatellenőrző rendszerek
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A

Jellegzetes hibák, okai, elhárításuk

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Hallott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Fogalmazó készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Problémaelemzés-, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0966-06 Nyomógép előkészítése (Beigazítás 1.)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a nyomógép napi karbantartását (olajozás, zsírozás)
Beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, vastagságnak megfelelően)
Feltölti a papírszolgáltató művet
A kivett mintákat az alkalmazott technológiának megfelelően, vizuálisan és
műszeresen ellenőrzi.
Felismeri a nyomtatási hibákat
Visszaadja a raktárnak a gyártás során fel nem használt anyagot
Megtisztítja a nedvesítőművet
Megtisztítja a festékezőművet
Megtisztítja a papírszolgáltató művet
Megtisztítja a nyomóművet
Aláírja a munkatáskát a munka befejeztével
Kezeli a számítógépet
Vezeti a munkalapot
Kitölti a minőségbiztosítási rendszer nyomtatványait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Íves berakóművek
A Íves papírtovábbítás
A Íves kirakóművek
A Tekercses papírszolgáltatóművek
A Egyenletes pályafeszesség biztosítása
B A papírszolgáltatóművek beigazításainak folyamata
A Karbantartási feladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Ívnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4
Tekercsnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4
Olajozók, kompresszorok kezelése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Hallott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
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Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0967-06 Nyomógép előkészítése (Beigazítás 2.)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feltölti a festékvályút (az előírt színsorrendnek megfelelően)
Beállítja a festékezést a forma és a technológia igényének megfelelően
Feljegyzést készít az eltérő festékterhelési adatokról
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
Kiválasztja a megfelelő rákelgumit (szitanyomtatás)
Feltölti a nedvesítőművet
Beállítja a kiegészítő műveletek egységeit (számozó-, perforáló-, lakkozó-,
benyomóművek)
Beállítja a hűtő-, a visszanedvesítő-, vágó-, hajtogató-, ragasztó-, tűzőműveket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Különböző nyomtatási eljárások festékezőműveinek felépítése, működése
A Nyomdafestékek nyomtatástechnológia szerint
B Adalékok fajtái és hatása
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A
A
A
A

A nedvesítőművek felépítése, működése
A nedvesítőfolyadékok
A festékező- és nedvesítőművek beigazításának folyamata
Kiegészítőművek (számozó, perforáló, hajtogató, porzó) szerkezeti elemei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szöveg megértése
4
Fogalmazás írásban
4
Kézírás
4
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
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Az 52 213 03 1000 00 00 azonosító számú, Nyomdai gépmester megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0955-06
Gyártáselőkészítés
0956-06
Általános és nyomdaipari munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
0957-06
Nyomdaipari minőségbiztosítás
0964-06
A nyomdatermék megismerése
0965-06
Anyagok előkészítése, nyomatok ellenőrzése és szállítása
0966-06
Nyomógép előkészítése (Beigazítás 1.)
0967-06
Nyomógép előkészítése (Beigazítás 2.)
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8. A képzés szerkezete
Az 52 213 03 1000 00 00 azonosító számú, Nyomdai gépmester megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

235/1.0/0967-06

235/2.0/0966-06

235/1.0/0966-06

235/2.0/0965-06

235/1.0/0965-06

235/2.0/0964-06

235/1.0/0964-06

235/4.0/0957-06

235/1.0/0957-06

14

235/1.0/0955-06

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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

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

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

235/2.0/0957-06
235/5.0/0957-06 235/3.0/0957-06

10

3
4
5
6
7
8
9
11

235/3.0/0967-06

235/2.0/0967-06

235/4.0/0966-06

235/3.0/0966-06

235/4.0/0965-06

235/3.0/0965-06

12

235/3.0/0964-06

235/6.0/0957-06

235/2.0/0956-06

2

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

235/7.0/0957-06

235/1.0/0956-06

1

235/2.0/0955-06

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

25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 213 03 1000 00 00 azonosító számú, Nyomdai gépmester megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

235/1.0/0955-06
235/2.0/0955-06

3

235/1.0/0956-06

4

235/2.0/0956-06

5
6
7

235/1.0/0957-06
235/2.0/0957-06
235/3.0/0957-06

8

235/4.0/0957-06

9
10
11
12
13
14
15
16
17

235/5.0/0957-06
235/6.0/0957-06
235/7.0/0957-06
235/1.0/0964-06
235/2.0/0964-06
235/3.0/0964-06
235/1.0/0965-06
235/2.0/0965-06
235/3.0/0965-06

18

235/4.0/0965-06

19
20
21

235/1.0/0966-06
235/2.0/0966-06
235/3.0/0966-06

22

235/4.0/0966-06

23
24

235/1.0/0967-06
235/2.0/0967-06

25

235/3.0/0967-06

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
Nyomóművek
Nyomóformakezelés
Nyomóművek
Anyagok biztosítása
Anyagok biztosítása/gyakorlat
Folyamatos továbbnyomás
Folyamatos
továbbnyomás/gyakorlat
Ívespapír-szolgáltatás
Ívespapír-szolgáltatás/gyakorlat
Tekercsespapír-szolgáltatás
Tekercsespapírszolgáltatás/gyakorlat
Beigazítás/gyakorlat
Beigazítás
Nedvesítőművek és
kiegészítőművek/gyakorlat
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72
64

0
0

0
0

72
64

34

0

0

34

30

0

0

30

72
18
6

0
0
0

0
0
0

72
18
6

36

0

0

36

12
8
20
72
0
0
72
0
64

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
144
128
0
144
0

12
8
20
72
144
128
72
144
64

0

0

96

96

72
0
64

0
0
0

0
144
0

72
144
64

0

0

128

128

0
64

0
0

144
0

144
64

0

0

128

128

780

0

1056

1836

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.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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:
0964-06 A nyomdatermék megismerése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kétszínes vagy elő-hátoldalas nyomdai termék nyomóformájának beigazítása
példányszám nyomásig
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A munkatáska szerepe. Rácselforgatás alkalmazása és a
Beigazítás műveletei. Kilövés módjai. Revízió végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc

moaré hatása.

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0965-06 Anyagok előkészítése, nyomatok ellenőrzése és szállítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Színkeverés színminták és színskálák szerint. Neutrális és tarka színek keverése.
Színmeghatározás vizuálisan színmintához, valamint műszeres módon
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0966-06 Nyomógép előkészítése (Beigazítás 1.)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Papírszolgáltató mű beállítása (íves vagy tekercs). Papírkirakó mű beállítása (íves
vagy tekercs). Festékező- és nedvesítőmű beállítása. Nyomómű előkészítése.
Példányszámnyomás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Papírszolgáltatás íves és tekercsnyomó gépeken
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0967-06 Nyomógép előkészítése (Beigazítás 2.)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Festékező művek beállítása színes autotípiák nyomtatásához. Kiegészítő művek
beigazítása (számozó, perfoláló, lakkozó, hajtogató, vágó, ragasztó stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Festékek színadó alkatrészei és egyéb anyagai. Ragadás-tapadás elvének
magyarázata. A festékek, lakkok száradásának tulajdonságai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 213 03 1000 00 00 azonosító számú, Nyomdai gépmester megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
22

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Nyomdai
gépmester szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 213 03 1000 00 00 azonosító számú, Nyomdai gépmester megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

235/1.0/0955-06

Gyártás-előkészítés
1

azonosítója

sza
sza
sza
sza

235/1.1/0955-06
235/1.2/0955-06
235/1.3/0955-06
235/1.4/0955-06
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18
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.1/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendelésfelvétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eldönti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és technológia alkalmas-e a megrendelő által
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
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tárgyalóképesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 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:
235/1.2/0955-06
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:
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%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 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:
235/1.3/0955-06
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:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomdaipari anyagok csoportjai
Az anyagok kereskedelmi (mennyiségi és minőségi) jellemzői
Anyaggazdálkodás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.4/0955-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomdaipari technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eldönti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és technológia alkalmas-e a megrendelő által
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:
Felelősségtudat
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:
18 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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

235/2.0/0955-06

Gyártás-előkészítés
2

azonosítója

szk
szk
szk

235/2.1/0955-06
235/2.2/0955-06
235/2.3/0955-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.1/0955-06
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
28

20
22
22

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

64

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.2/0955-06
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:
22 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:
235/2.3/0955-06
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:
22 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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

235/1.0/0956-06

Általános munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelem

azonosítója

szk
szk
szk

235/1.1/0956-06
235/1.2/0956-06
235/1.3/0956-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.1/0956-06
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%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 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:
235/1.2/0956-06
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
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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:
235/1.3/0956-06
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:
6 óra elmélet osztálykeretben
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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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

235/2.0/0956-06

Speciális munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelem

azonosítója

szk
szk
szk

235/2.1/0956-06
235/2.2/0956-06
235/2.3/0956-06

6
18
6

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.1/0956-06
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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
35

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

30

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:
6 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:
235/2.2/0956-06
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
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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:
18 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:
235/2.3/0956-06
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)
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
37

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:
6 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
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

235/1.0/0957-06

Nyomtatás anyagai

azonosítója

sza
sza
sza

235/1.1/0957-06
235/1.2/0957-06
235/1.3/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.1/0957-06
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%
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A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
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:
235/1.2/0957-06
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
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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:
235/1.3/0957-06
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
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomdafesték fogalma, alkotó elemei
Pigmentek:
– fekete pigmentek
– fehér pigmentek
– színes pigmentek
– fémpigmentek
Kötőanyagok:
– lenolajszármazékok
– szintetikus kötőanyagok alkotórészei
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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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

235/2.0/0957-06

Nyomdaipari
segédanyagok

azonosítója

szk
szk

235/2.1/0957-06
235/2.2/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.1/0957-06
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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A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
10 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:
235/2.2/0957-06
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%
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A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fényérzékeny anyagok
Ezüsthalogenides fényképészeti rendszerek:
– felépítésük
– gyártásuk
– a kidolgozás anyagai
– szenzitometriai tulajdonságaik (érzékenység, színérzékenység, gradáció,
felbontóképesség)
– 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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

235/3.0/0957-06

A kötészet anyagai

azonosítója

szk

235/3.1/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.1/0957-06
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
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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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8. TANANYAGEGYSÉG

235/4.0/0957-06

Kiadványszerkeszté
s, formakészítés

azonosítója

sza
sza
sza

235/4.1/0957-06
235/4.2/0957-06
235/4.3/0957-06

12
12
12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/4.1/0957-06
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
Értékelési képesség
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%
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A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
12 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:
235/4.2/0957-06
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
Értékelési képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
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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:
12 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:
235/4.3/0957-06
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Értékelési képesség
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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:
12 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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9. TANANYAGEGYSÉG

235/5.0/0957-06

Nyomtatás

azonosítója

szk
szk
szk

235/5.1/0957-06
235/5.2/0957-06
235/5.3/0957-06

4
4
4

0
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/5.1/0957-06
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
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomógépek rendszerezése, fő szerkezeti részei
Nyomógépek rendszerezése nyomathordozó szerint
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:
235/5.2/0957-06
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:
4 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:
235/5.3/0957-06
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
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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:
4 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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235/6.0/0957-06

Könyvkötészet

azonosítója

szk

235/6.1/0957-06

8

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/6.1/0957-06
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
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
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Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
8 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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11. TANANYAGEGYSÉG

235/7.0/0957-06

Minőségbiztosítás

azonosítója

szk
szk
szk
szk

235/7.1/0957-06
235/7.2/0957-06
235/7.3/0957-06
235/7.4/0957-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/7.1/0957-06
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%
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A képzési helyszín jellege:
Nyomdaipari szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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:
235/7.2/0957-06
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:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Denzitásmérés a formakészítésben
A jó nyomóforma minőségi jellemzői
Ellenőrzőcsíkok formakészítést ellenőrző elemei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/7.3/0957-06
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:
6 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:
235/7.4/0957-06
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:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könyvek, folyóiratok, ügyviteli nyomtaványok, csomagolóanyagok minőségének
jellemzői
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12. TANANYAGEGYSÉG

235/1.0/0964-06

Nyomóművek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

235/1.1/0964-06
235/1.2/0964-06
235/1.3/0964-06
235/1.4/0964-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.1/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomógépek fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Behelyezi a nyomóformát a nyomógépbe és rögzíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomógépek csoportjai
B típus A nyomtatás elméleti kérdései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Tervezési készség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomógépek csoportosítása
- nyomtatási eljárás szerint
- nyomómű felépítése szerint
- színek száma szerint
- a feldolgozandó nyomathordozó kiszerelése szerint
- méret szerint
- digitális technika alkalmazása szerint
Festékátadás nyomással
A nyomás fizikai értelmezése
A nyomás, az anyagminőség és a deformáció összefüggése
A nyomás szerepe a festékátadásban
Festékhasadás
Érintkezésmentes nyomtatási eljárások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.2/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomóműtípusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nyomóformát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomóművek típusai
B típus Nyomóművek szerkezeti elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos magasnyomtatás nyomóművek típusai:
- tégelysajtók
- gyorssajtók
- rotációs nyomóművek
A nyomóműtípusok összehasonlítása
Sebességdiagramok
Flexónyomó gépek nyomómű típusai
Méretváltozatok, hűtési igény
Sleevek alkalmazása
Formarögzítési lehetőségek
Formahengerkerület (nyomási hossz) változtatás
Ofszetnyomó gépek nyomóművek típusai
Változatok a hengerek száma szerint
Futógyűrűs, mérőgyűrűs megoldások
Formarögzítési megoldások
Méretviszonyok a nyomóműben
A legördülés és szorítónyomás összefüggései
A mélynyomógépek nyomóművek típusai
A nyomómű hengerei
Forgásirány változtatás
Formahengerkerület (nyomási hossz) változtatás
Szitanyomás nyomóművei
Digitális nyomtatás nyomóművei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.3/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomómű beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nyomóművet
Beállítja a szorítónyomást
Ellenőrzi a gumikendő minőségét, ha szükséges kicseréli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumikendők technológiai tulajdonságai
B típus A nyomómű beállítás folyamata
B típus Nyomóformák típusai, kilövés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kilövő program (CPT) használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Analóglemez-másoló berendezések használata
4. szint Lemezkimosó gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ofszet gumikendőtípusok felépítése, viselkedése
A különböző nyomtatási eljárások nyomóműveinek beállítása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.4/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomatellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jóváhagyatja a végleges nyomatot felettesével, és esetleg a megrendelővel (revíziós ív
aláírása)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomómű ellenőrzésének módozatai
B típus Imprimatúra és a géprevízió alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomóművek beállításai ellenőrzési lehetőségei
Az ellenőrzőskálák elemei által nyújtott információk
Automatikus nyomatellenőrző eljárások
A jó nyomat minőségi jellemzői
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13. TANANYAGEGYSÉG

235/2.0/0964-06

Nyomóformakezelés

azonosítója

sza
sza
sza

235/2.1/0964-06
235/2.2/0964-06
235/2.3/0964-06

0
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.1/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomóforma-átvétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkatáska alapján megismeri a munkavégzéshez szükséges utasításokat,
dokumentációkat, a szükséges alap- és segédanyagokat
Fogadja a munkavégzéshez szükséges elektronikus adatokat
Ellenőrzi a nyomóformát (minőség, rács elforgatás, kilövés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nyomtatás elméleti kérdései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Monotónia-tűrés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
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Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A papíralapú és az elektronikus munkatáska adatai
A nyomtatási eljárások nyomóformáinak technológiai tulajdonságai
A nyomóformák géptermi kezelése
Nyomóforma-ellenőrzés módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.2/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomóforma-beállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Behelyezi a nyomóformát a nyomógépbe és rögzíti
Beállítja a nyomóformát
Beállítja a papír futását, illeszkedését, a berakóasztaltól az alapillesztékig
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nyomómű beállítás folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomóformával a nyomóműben végzett műveletek
Az illeszkedés biztosításának módjai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.3/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomóformahibák kiszűrése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Retusálja a nyomóformát
Ellenőrzi a kilövést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomóformák típusai, kilövés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kilövő program (CPT) használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Analóglemez-másoló berendezések használata
4. szint Lemezkimosó gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomóforma retusálása
A kilövés ellenőrzése hajtogatással
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14. TANANYAGEGYSÉG

235/3.0/0964-06

Nyomóművek

azonosítója

szk
szk

235/3.1/0964-06
235/3.2/0964-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.1/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomóművek beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a nyomóművet
Beállítja a szorítónyomást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomómű ellenőrzésének módozatai
B típus Imprimatúra és a géprevízió alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

64
128
64

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szorítónyomás beállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.2/0964-06
A tananyagelem megnevezése:
Gumikendő-kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gumikendő minőségét, ha szükséges kicseréli
Jóváhagyatja a végleges nyomatot felettesével, és esetleg a megrendelővel (revíziós ív
aláírása)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumikendők technológiai tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gumikendő kezelése
Gumikendő-csere műveletei
A revízió szerepe
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15. TANANYAGEGYSÉG

235/1.0/0965-06

azonosítója

Anyagok biztosítása

sza
sza
sza
sza

235/1.1/0965-06
235/1.2/0965-06
235/1.3/0965-06
235/1.4/0965-06

18
18
18
18

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.1/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Ofszetnyomtatás anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a nyomathordozókat minőség, méret és nyomógép szerint megvágva
Biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket
Beállítja az adalékok segítségével a festék nyomtathatósági tulajdonságait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alap és segédanyagok tulajdonságai, fajtái
B típus Alap és segédanyagok alkalmazása
B típus Ívnyomásszám ellenőrzésének módszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Fogalmazó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
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0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkatáska adatait felhasználva papírminőség szerint, papírméret szerint a
nyomathordozót az adott nyomógéphez kell készíteni
Biztosítani kell a géphez a nyomtatáshoz szükséges minőségű és mennyiségű
nedvesítőfolyadékot és festéket
Nyomtatás előtt a direkt színeket receptúra vagy színminta szerint ki kell keverni
A nyomtatás folymatában szükséges festék- és nedvesítőadalékokat biztosítani kell
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.2/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Mélynyomtatás anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a nyomathordozókat minőség, méret és nyomógép szerint megvágva
Biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket
Beállítja az adalékok segítségével a festék nyomtathatósági tulajdonságait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alap és segédanyagok tulajdonságai, fajtái
B típus Alap és segédanyagok alkalmazása
B típus Ívnyomásszám ellenőrzésének módszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Problémaelemzés-, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkatáska adatait felhasználva papírminőség szerint, papírméret szerint a
nyomathordozót az adott nyomógéphez kell készíteni
Biztosítani kell a megfelelő minőségű és színű festéket figyelembevéve a gépszerkezetet,
a nyomóformát, a festék viszkozitását, a festéklehúzást, a nyomóanyagot, a nyomóerőt és
a nyomási sebességet
Nyomtatás előtt a direkt színeket receptúra vagy színminta szerint ki kell keverni
A nyomtatás folymatában szükséges festékadalékokat biztosítani kell
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.3/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Flexibilis nyomtatás anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a nyomathordozókat minőség, méret és nyomógép szerint megvágva
Biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket
Beállítja az adalékok segítségével a festék nyomtathatósági tulajdonságait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alap és segédanyagok tulajdonságai, fajtái
B típus Alap és segédanyagok alkalmazása
B típus Ívnyomásszám ellenőrzésének módszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés-, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkatáska adatait felhasználva papírminőség szerint, papírméret szerint a
nyomathordozót az adott nyomógéphez kell készíteni
Biztosítani kell a megfelelő minőségű és színű festéket figyelembevéve a gépszerkezetet,
a nyomóformát, a festék viszkozitását, a festéklehúzást, a raszterhengert, a
nyomóanyagot, a nyomóerőt és a nyomási sebességet
Nyomtatás előtt a direkt színeket receptúra vagy színminta szerint ki kell keverni
A nyomtatás folymatában szükséges festék adalékokat biztosítani kell
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.4/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
A szita- és digitális nyomtatás anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a nyomathordozókat minőség, méret és nyomógép szerint megvágva
Biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket
Beállítja az adalékok segítségével a festék nyomtathatósági tulajdonságait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alap és segédanyagok tulajdonságai, fajtái
B típus Alap és segédanyagok alkalmazása
B típus Ívnyomásszám ellenőrzésének módszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkatáska adatait felhasználva papírminőség szerint, papírméret szerint a
nyomathordozót az adott nyomógéphez kell készíteni
Biztosítani kell a megfelelő minőségű és színű festéket figyelembevéve a gépszerkezetet,
a nyomóformát, a festék viszkozitását, a festéklehúzást, a raszterhengert, a
nyomóanyagot, a nyomóerőt és a nyomási sebességet
Nyomtatás előtt a direkt színeket receptúra vagy színminta szerint ki kell keverni
A nyomtatás folymatában szükséges festék adalékokat biztosítani kell
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16. TANANYAGEGYSÉG

235/2.0/0965-06

Anyagok
biztosítása/
gyakorlat

jellege

azonosítója

szk

235/2.1/0965-06

0

0

72

szk

235/2.2/0965-06

0

0

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.1/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomathordozó-biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a nyomathordozókat minőség, méret és nyomógép szerint megvágva
Biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alap és segédanyagok tulajdonságai, fajtái
B típus Alap és segédanyagok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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azonosítója

elméletigényes
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óraszáma

144

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomathordozó előkészítése a nyomtatáshoz
Akklimatizálás
Elővágás
Kiütés
Oszlopozás
Nyomathordozó előkészítése a nyomtatáshoz
Tekercs kicsolmagolása
Sérült részek eltávolítása
Előkészítés az automata tekercsváltáshoz
Nyomathordozó előkészítése a nyomtatáshoz
Fóliák alkamassá tétele nyomtatásra
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.2/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Festékbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kikeveri a direkt színeket, receptúra és színminta szerint
Beállítja az adalékok segítségével a festék nyomtathatósági tulajdonságait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alap és segédanyagok tulajdonságai, fajtái
B típus Alap és segédanyagok alkalmazása
B típus Színtani ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Problémaelemzés-, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fekete festékek
Négyszínnyomás alapszínei
Hexachrom alapszínek
Lakkok fajtái
Direkt színek kikeverése
Adalékok alkalmazása a festéktulajdonságok befolyására
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235/3.0/0965-06

Folyamatos
továbbnyomás

azonosítója

szk
szk
szk

235/3.1/0965-06
235/3.2/0965-06
235/3.3/0965-06

24
20
20

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.1/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Árnyalatvisszaadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja az adalékok segítségével a festék nyomtathatósági tulajdonságait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fénytani ismeretek
B típus Árnyalatok visszaadása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Problémaelemzés-, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Valódi árnyalatok jellemzői
A denzitás fogalma, mérése
Látszólagos árnyalatvisszaadás szükségessége
Az autotípiai árnyalatvisszaadás számszerű jellemzői
A nyomtatási kontraszt
Moire, rácselforgatás
Dot gain - pontnövekedés
A nyomtatási jelleggörbe
A frekvenciamodulált látszólagos árnyalatvisszaadás
Kombinált látszólagos árnyalatvisszaadás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.2/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Színvisszaadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kikeveri a direkt színeket, receptúra és színminta szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Színtani ismeretek
B típus Nyomatellenőrző rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés-, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szín fogalma, a színeslátás jellemzői
Összeadó, kivonó, autotípiai színkeverés
Szín visszaadása nyomtatással
- festékréteg vastagsága
- a felületkitöltési arány
- a nyomási torzulások
- a színsorrend
Grassmann törvényei
A színek mérésének módszrei
Színmérőszámok
XYZ és Lab színrendszerek
A delta E jelentősége
A denzitásmérés és a színmérés alkalmazási területei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.3/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Hibafelismerés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a hiányzó anyagok pótlásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jellegzetes hibák, okai, elhárításuk
B típus Kinyomott ívek átadásának folyamata
B típus Nyomatkezelési technológia módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes nyomtatási eljárások jellegzetes hibái
A hibák elhárításának módszerei
Nyomtatás-ellenőrző csíkok alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/4.1/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatos anyagellátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a hiányzó anyagok pótlásáról
Biztosítja az alapanyagok utánpótlását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomóforma kezelésének menete
B típus Nyomat ellenőrzésének szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
66 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
85

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

96

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fogyó anyagok mennyiségének figyelemmel kísérése, szükség esetén pótlása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/4.2/0965-06
A tananyagelem megnevezése:
Késztermék-kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a nyomtatott anyagok elszállításáról
Átadja a nyomatot továbbfeldolgozásra (biegelés, riccelés, vágás, stancolás, perforálás,
hajtás, sorszámozás stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomóforma kezelésének menete
B típus Nyomat ellenőrzésének szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomatok ellenőrzésének szempontjai
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.1/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Íves berakóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a papírszolgáltató művet
Kezeli a számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Íves berakóművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ívnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
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A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berakóművek csoportosítási szempontjai, csoportosítása
Az ívleválsztás elvei
A szakaszosan adagoló berakómű működése
A folyamatosan adagoló berakómű működése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.2/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Íves papírtovábbítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Íves papírtovábbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ívnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási 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:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ívlevezetési módok a levezető asztalon
Ívkihagyás, ívduplázás ellenőrzése
Ívillesztési megoldások
Előívfogó jelentősége, megoldásai
Ívtovábbítás S-S és S-W nyomtatásnál
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.3/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Íves kirakóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszaadja a raktárnak a gyártás során fel nem használt anyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Íves kirakóművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ívnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Íves kirakóművek típusai
Ívlassítási megoldások
Hossszított kiarakók szárítóművekkel
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.4/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Papírszolgáltató-művek beigazításai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a nyomógép napi karbantartását (olajozás, zsírozás)
Beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, vastagságnak megfelelően)
Megtisztítja a papírszolgáltató művet
Megtisztítja a nyomóművet
Aláírja a munkatáskát a munka befejeztével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Karbanrartási feladatok
B típus A papírszolgáltatóművek beigazításainak folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ívnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Karbantartási feladatok
A papírszolgáltató-művek beigazításainak folyamata
Beállítások papírminőség, papírvastagság és papírméret változáskor
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.1/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Ívespapírszolgáltató-művek beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a papírszolgáltató művet
A kivett mintákat az alkalmazott technológiának megfelelően, vizuálisan és műszeresen
ellenőrzi.
Felismeri a nyomtatási hibákat
Visszaadja a raktárnak a gyártás során fel nem használt anyagot
Megtisztítja a nedvesítőművet
Megtisztítja a festékezőművet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Íves berakóművek
A típus Íves papírtovábbítás
A típus Íves kirakóművek
B típus A papírszolgáltatóművek beigazításainak folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ívnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beállítások papírminőség, papírvastagság és papírméret változáskor
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.2/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a nyomógép napi karbantartását (olajozás, zsírozás)
Beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, vastagságnak megfelelően)
Megtisztítja a papírszolgáltató művet
Megtisztítja a nyomóművet
Aláírja a munkatáskát a munka befejeztével
Kezeli a számítógépet
Vezeti a munkalapot
Kitölti a minőségbiztosítási rendszer nyomtatványait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Karbanrartási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olajozók, kompresszorok kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
92

Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A papírszolgáltatóművek beigazításainak folyamata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

235/3.0/0966-06

Tekercsespapírszolgáltatás

azonosítója

szk
szk
szk

235/3.1/0966-06
235/3.2/0966-06
235/3.3/0966-06

24
24
16

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.1/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Tekercsespapír-szolgáltatóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, vastagságnak megfelelően)
Megtisztítja a papírszolgáltató művet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tekercses papírszolgáltatóművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tekercsnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
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A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tekercsespapírszolgáltató-művek részei:
- tekercstartók
- automata tekercsváltók
- tekercsfékek
- keresztirányú illesztés
- hosszirányú illesztés
- feszességszabályozás
- terelőhengerek, fordítórudak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.2/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyenletes pályafeszesség biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, vastagságnak megfelelően)
Megtisztítja a papírszolgáltató művet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Egyenletes pályafeszesség biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tekercsnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
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A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pályafeszesség-ingadozás okai
A tekercsfékek hatása a pályafeszességre
Automata feszességszabályozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.3/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
A papírszolgáltató-művek beigazításainak folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, vastagságnak megfelelően)
Megtisztítja a papírszolgáltató művet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A papírszolgáltatóművek beigazításainak folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tekercsnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályavezetés
Tekercsváltás
Regiszterállítás
Feszességszabályozás
Hajtogatási variációk beállításai
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22. TANANYAGEGYSÉG

235/4.0/0966-06

Tekercsespapírszolgáltatás/
gyakorlat

jellege

azonosítója

szk

235/4.1/0966-06

0

0 100

szk

235/4.2/0966-06

0

0
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128

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/4.1/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Tekercsespapír-szolgáltatóművek beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a papírszolgáltató művet
A kivett mintákat az alkalmazott technológiának megfelelően, vizuálisan és műszeresen
ellenőrzi.
Felismeri a nyomtatási hibákat
Visszaadja a raktárnak a gyártás során fel nem használt anyagot
Megtisztítja a nedvesítőművet
Megtisztítja a festékezőművet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Íves berakóművek
A típus Íves papírtovábbítás
A típus Íves kirakóművek
B típus A papírszolgáltatóművek beigazításainak folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tekercsnyomógépek papíszolgáltatóművei kezelőszerveinek kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályavezetés
Tekercsváltás
Regiszterállítás
Feszességszabályozás
Hajtogatási variációk beállításai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/4.2/0966-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a nyomógép napi karbantartását (olajozás, zsírozás)
Beállítja a papírszolgáltató művet (papírméretnek, vastagságnak megfelelően)
Megtisztítja a papírszolgáltató művet
Megtisztítja a nyomóművet
Aláírja a munkatáskát a munka befejeztével
Kezeli a számítógépet
Vezeti a munkalapot
Kitölti a minőségbiztosítási rendszer nyomtatványait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Karbanrartási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olajozók, kompresszorok kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Napi karbantartások
Időszakos karbantartások
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23. TANANYAGEGYSÉG

235/1.0/0967-06

Beigazítás/
gyakorlat

azonosítója

sza
sza

235/1.1/0967-06
235/1.2/0967-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.1/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Festékezőművek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a festékvályút (az előírt színsorrendnek megfelelően)
Beállítja a festékezést a forma és a technológia igényének megfelelően
Feljegyzést készít az eltérő festékterhelési adatokról
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző nyomtatási eljárások festékezőműveinek felépítése, működése
A típus Nyomdafestékek nyomtatástechnológia szerint
B típus Adalékok fajtái és hatása
A típus A festékező- és nedvesítőművek beigazításának folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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0 100
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0 44

Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomdafestékek kezelése
- szükséges festéktípus kiválasztása
- szín kiválasztása, szín kikeverése
- folyási tulajdonságok beállítása
- tapadási tulajdonságok beállítása
Az egyenletes, szükséges festékezés beállítása
- helyi (zónánkénti) szabályozás
- általános szabályozás
- raszterhenger-választás
- rákel beállítás
A festékezőmű hengereinek beállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/1.2/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakkozás, színbenyomás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a festékezést a forma és a technológia igényének megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző nyomtatási eljárások festékezőműveinek felépítése, működése
A típus Nyomdafestékek nyomtatástechnológia szerint
B típus Adalékok fajtái és hatása
A típus A festékező- és nedvesítőművek beigazításának folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
102

A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lakkok kezelése
Lakkozóművek beállításai
Szárítóművek beállításai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

235/2.0/0967-06

Beigazítás

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

235/2.1/0967-06
235/2.2/0967-06
235/2.3/0967-06
235/2.4/0967-06
235/2.5/0967-06
235/2.6/0967-06
235/2.7/0967-06

16
8
4
8
12
4
12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.1/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Ofszetnyomógépek festékezőművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a festékvályút (az előírt színsorrendnek megfelelően)
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző nyomtatási eljárások festékezőműveinek felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A festékréteg vastagsága és a denzitás összefüggései
Az egyenletes festékréteg-vastagság biztosítása
A festékezőművek felépítése szakaszos, folyamatos adagolás esetén
A festékezőművek funkcionális hengercsoportjai
Festékezőhenger-anyagok
Festékáramok a festékezőművekben
Korszerű festékezőmű megoldások
Festékezőmű előzetes beállításának lehetőségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.2/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb nyomógépek festékezőművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a festékvályút (az előírt színsorrendnek megfelelően)
Beállítja a festékezést a forma és a technológia igényének megfelelően
Feljegyzést készít az eltérő festékterhelési adatokról
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző nyomtatási eljárások festékezőműveinek felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Flexógépek festékezőművei
Raszterhenger típusok
Rákeles, rákelkamrás megoldás
Mélynyomógépek festékezőművei
Merülőhengeres - rákelkamrás megoldások
Festék cirkuláltatása, viszkozitásszabályzás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.3/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomtatási eljárások festékei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a festékezést a forma és a technológia igényének megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző nyomtatási eljárások festékezőműveinek felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomtatási eljárások sajátos igényeit kielégítő festéktulajdonságok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.4/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakkozás, színbenyomás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kiegészítőművek (számozó, perforáló, hajtogató, porzó) szerkezeti elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lakktípusok
Lakkozási módok: teljes felület lakkozása, fazonlakkozás
Hibrid eljárások
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.5/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
A nedvesítőművek felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a nedvesítőművet
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A nedvesítőművek felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Kitartás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási 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:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos nedvesítőművek felépítése, előnyei, hátrányai
Bevonat nélküli nedvesítőművek típusai, előnyei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.6/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
A nedvesítőfolyadékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a nedvesítőművet
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A nedvesítőfolyadékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos nedvesítőfolyadékok
IPA tartalmú nedvesítőfolyadékok
Adalékanyagos nedvesítőfolyadékok
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/2.7/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítőművek (számozó, perforáló, hajtogató, porzó) szerkeztei elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a hűtő-, a visszanedvesítő-, vágó-, hajtogató-, ragasztó-, tűzőműveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kiegészítőművek (számozó, perforáló, hajtogató, porzó) szerkezeti elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Gépmester szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szárítóművek
Kiegészítőművek (számozó, perforáló, hajtogató, porzó) szerkezetei elemei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

235/3.0/0967-06

Nedvesítőművek és
kiegészítőművek/
gyakorlat

jellege

azonosítója

szk

235/3.1/0967-06

0

0

64

szk

235/3.2/0967-06

0

0

64

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.1/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Nedvesítőművek beigazítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a nedvesítőművet
Beállítja a festékező- (és nedvesítő-) hengereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A nedvesítőművek felépítése, működése
A típus A nedvesítőfolyadékok
A típus A festékező- és nedvesítőművek beigazításának folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
111

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nedvesség mennyiségének beállítása
Nedvesítőmű hengereinek beállítása
Nedvesítőfolyadék keringtető rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
235/3.2/0967-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítőművek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a kiegészítő műveletek egységeit (számozó-, perforáló-, lakkozó-,
benyomóművek)
Beállítja a hűtő-, a visszanedvesítő-, vágó-, hajtogató-, ragasztó-, tűzőműveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kiegészítőművek (számozó, perforáló, hajtogató, porzó) szerkezeti elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárító-, hűtő-, a visszanedvesítő-, vágó-, hajtogató-, ragasztó-, tűző- és
szélvágóművek beállításai
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