MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS
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
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 525 02 0000 00 00 azonosító számú Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó a földművelésügyi ágazathoz
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.)
FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:

3129
2
60 %
1

54 525 02 0010 54 01
Erdőgazdasági gépésztechnikus
54 525 02 0010 54 02
Mezőgazdasági gépésztechnikus

Gyakorlat aránya:

40 %
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Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
tanműhely
nagyüzemi termelőhely
kisüzemi termelőhely
gépész szaktanterem
szaktanterem
gépészeti szaktanterem
üzemlátogatás termelő üzemekben
üzemlátogatás diagnosztikával foglalkozó üzemekben
erdészeti szaktanterem
erdőterület
erdészeti gép-szaktanterem
természeti környezet
üzemlátogatás
kórtanterem
tankert
tangazdaság
mezőgazdasági gép-szaktanterem
taniroda

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gépészeti szaktanterem
tanműhely
nagyüzemi termelőhely
kisüzemi termelőhely
szaktanterem
szerelő műhely
mérőszoba
tanterem
biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
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– termelő tanműhely
– elektromos szerelő tanműhely
– hidraulikaszerelő tanműhely
– tangazdaság
– természeti környezet
– diagnosztika tanműhely
– gépjavító tanműhely
– erdőterület
– gépszerelő tanműhely
– kórtanterem
– tankert
– állattenyésztési szaktanterem
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

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

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3129

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb technikusok

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Mező- és erdőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe
helyezi és átadja az új gépeket
Gépkönyv szerinti karbantartási munkákat végez, végeztet
Előkészíti a gépeket az előírt feladathoz
Anyagmozgatást végez
Gépjavítást végez
Irányítási feladatokat végez
Kapcsolatot tart az ügyféllel
Elvégzi az erdészet gépi munkáit
Elvégzi a növénytermesztés gépi munkáit
Munkákat végez a raktár környékén és a raktárban
Elvégzi, elvégezteti az állattenyésztés gépi munkáit
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 525 01 0000 00 00
Építő- és anyagmozgató-gépész technikus
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos
31 521 03 0000 00 00
Építő- és szállítógép-szerelő
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani
az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek,
képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
4

7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelem
A Tűzvédelem
A Munkabiztonság
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtás
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
2
Íráskészség, fogalmazás írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési
tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő-berendezéseket, védőfelszereléseket,
személyi védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
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A
A
A
C
B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B

Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Mérési utasítás
Mértékegységek
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
Ipari anyagok villamos tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfém ötvözetek
Szabványos színesfém ötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és kisgépes forgácsolás
Minőségbiztosítási alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szöveg megértése
3
Hallott szöveg megértése
2
Beszédkészség
1
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti alkatrészrajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
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3
4
5
5
3

Műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-06 Gépészeti kötési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél roncsolással oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Ábrázolási módok
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C Oldható kötések
C Roncsolással oldható kötések
A A gázhegesztés biztonsági ismeretei
A Az ívhegesztés biztonsági ismeretei
A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A A gázhegesztés környezetkárosító hatása
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
A A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
B Korrózióvédelem
A Szabványok használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Hegesztési varratjelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0221-06 Gépelemek szerelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon
(szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó,
kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket,
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervofékek)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék,
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
A Ábrázolási módok
A Síkmértani szerkesztések
B Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
B Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
B Hidraulikus rajzjelek
B Pneumatikus rajzjelek
B Villamos rajzjelek
B Csőhálózati rajzjelek
B Szereléshez kapcsolódó jelek
B Szerelési műveletterv
B Szerelési műveleti utasítás
C Mérési utasítás
B Mértékegységek
C Az általános fizikai jellemzők kiszámítása
C A geometriai méretek kiszámítása
C A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
C A működési jellemzők kiszámítása
C Mechanikai tulajdonságok
C Hőtechnikai tulajdonságok
C Villamos tulajdonságok
C Korróziós tulajdonságok
C Technológiai tulajdonságok
C Egyéb anyagjellemzők
B Vasfémek
B Nemvas-fémek
C Többalkotós szerkezeti anyagok
B Nemfémes anyagok
B Hűtő- és kenőanyagok
B Csiszoló- és políranyagok
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B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B

Hajtóanyagok
Eszközismeret
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Felületi érdesség mérése és ellenőrzése
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben
Hő- és áramlástani alapmérések
Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Keménységmérés
Átfogó gépszerelési ismeretek
Oldható kötések
Roncsolással oldható kötések
Nyomatékátszármaztató hajtások
Tengelykapcsolók
Fékek, mozgásakadályozó elemek
Mozgásátalakító elemek
Áthajtóművek
Forgómozgású hajtóművek és irányváltók
Tengelyek és csapágyak
Vázszerkezetek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Tűzvédelmi ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4
Elemi számolási készség
5
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
4
Szerelő kéziszerszámok
4
Megmunkáló kéziszerszámok
5
Mérő- és diagnosztikai eszközök
5
Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5
Karbantartó eszközök használata
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Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Stabil kéztartás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0222-06 Vállalkozási alapismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Közreműködik a tanulók képzésében
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Szakmai marketing tevékenységet végez
Tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatási lehetőségekről és folyamatáról
Árajánlatot készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A vállalkozási formák jellemzői
C Az üzleti terv tartalma, felépítése
C A vállalkozás alapításának lépései
C A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
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D

A szerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
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C
C
B
D
C
D
D
B
B
B
B
B

A munkatársak kiválasztásának folyamata
A finanszírozás lehetőségei
A vállalkozás dokumentumai
A továbbképzéseken való részvétel jelentősége
Marketing
A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hatékony kommunikáció
Munkajogi ismeretek
Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
A munkavégzés szabályai
A munkaviszony megszűnése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
4
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek használata
4
Rajzeszközök, íróeszközök használata
3
Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
4
Kommunikációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
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Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0242-06 Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű és általános szilárdsági és kinematikai számításokat végez segédletek
használatával
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait
Napi karbantartást végez, végeztet
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
Folyadékszinteket ellenőriz
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Ellenőrzi a gép külső sértetlenségét
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
Időszakos karbantartásokat végez
Informálódik a gépcsoport működéséről
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Karbantartási dokumentációt készít, vezet
Létrehozza a szükséges gépkapcsolatot
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Az erő- és munkagépkapcsolatot létrehozza
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Üzembe helyezi a gépkapcsolatot
Kivonul az erő- és munkagéppel vagy a szállítójárművel a munkaterületre
Elvégzi a próbaüzemet, pontosítja a beállításokat
Kezeli a gépek informatikai rendszerét
Ellenőrzi a beállításokat
Elvégzi a tápanyag-visszapótlást
Elvégzi a szervestrágya szórását
Elvégzi a műtrágya szórását
Elvégzi a szárzúzást
Elvégzi a talaj lazítózását
Elvégzi a tarlóhántást
Elvégzi a szántást
Elmunkálja a szántást (simítózás, tárcsázás)
Elvégzi a magágyelőkészítést (kombinátorozás, boronázás, hengerezés,
talajfertőtlenítés stb.)
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Elvégzi a talaj lezárását
Vegyszerezi a növényt (egészségügyi alkalmasság és végzettség szerint)
Elvégzi a sorköz művelést (műtrágyázás, kultiválás)
Öntözi a növényeket (szivattyú, öntözőberendezés)
Anyagot rak, mozgat
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
Földutat épít és karbantart
Működési rendellenességet megfigyel
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Ellenőrzi a szűrőbetétek tisztaságát
A hibás rendszer diagnosztikai pontjain elvégzi a méréseket
A gyári üzemeltetési paramétereket összehasonlítja a mért értékekkel
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Elhárítja a hibát
Karbantartási periódusokat, feladatokat tanulmányoz
Informálódik a gép rendellenes működéséről
Javítási dokumentációt készít, vezet
Meghatározza a munkavégzés folyamatát
Karbantartási, javítási ütemtervet készít
Helyszínre juttatja a javításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, dolgozókat
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Napi eligazítást tart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságai
C Könnyűfémötvözetek és tulajdonságai
C Színesfémötvözetek és tulajdonságai
C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C Zsugorkötések
C Rugók
C Tengelyek igénybevétele
C Tengelyek igénybevételi ábrái
C Siklócsapágyak
B Gördülőcsapágyak
C Tengelykapcsolók típusai, kialakítása
C Szabadonfutó
D Tengelykapcsolók méretezési elvei
C Tartályok
C Csövek, csőkötések, tömítések, csőidomok, csőszerelvények
C Szivattyúk
C Tüzelő- és kenőanyagok
C Korrózióvédő anyagok
C Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B Az istállótrágya-szórás gépei
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B
B
C
C
C
C
C
C
C
D
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C

A szilárd műtrágyaszórás gépei
A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Talajlazítás gépei
Forgatásos talajművelés gépei
Talaj keverését végző gépek
Talajtömörítést végző gépek
Aprítás gépei
Sorközművelők
Öntözés gépei
Növényvédelem gépei
Rakodás gépei
Szállítás gépei
A gépjavítás alapfogalmai
Mezőgazdasági gépek állapotváltozásainak formái
Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása
Időszakos karbantartások
A karbantartás és javítás szervezése
Karbantartás dokumentumai
A gépjavítás technológiai eljárásai
Alkatrészek felújítása
Mezőgazdasági gépek részegységének javítása
Gépjavítás dokumentumai
A gépek bejáratása, korrózió elleni védelme, gépek tárolása
Motorok szerkezeti felépítése
Motorok működése
Motorok üzemi jellemzői és a kapcsolódó számítások
Gázcserevezérlés
Motorok tüzelőanyag-ellátása
Motorok kenési rendszere
Motorok hűtése
Tengelykapcsolók
Nyomatékváltók
Osztóművek
Kiegyenlítőművek
Véglehajtások
TLT (teljesítmény leadó tengely)
Hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszer
Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése,
lengéscsillapítása
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése
Fékszerkezetek
Lánctalpas, gumihevederes traktorok járószerkezete és kormányzása
Energia-átalakítók
Irányítókészülékek
Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényei
Erőgépeken alkalmazott hidraulikus szabályzórendszer
Vonó, függesztő és emelőszerkezetek
Járművek áramellátó rendszere
Elektromos indítómotorok
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rugózása,

C
C
C
B
B
B
C
B
B

Elektromos gyújtóberendezések
Elektromos jelző és világítóberendezések
Gépjárművek egyéb elektromos berendezései
Erő- és munkagépek kezelőszervei
Közúti közlekedés feltételei és szabályai
Erő- és munkagépekkel kapcsolatos szakmai számítások
Ergonómia
Mezőgazdasági erőgépek, gépészeti berendezések és munkagépekre vonatkozó
előírások
Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3
Összeállítási rajz készítése
3
Alkatrészrajz készítés
3
Szabadkézi vázlatkészítés
5
Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4
Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
4
Kommunikációs eszközök használata
3
Szerelő kéziszerszámok használata
3
Megmunkáló kéziszerszámok használata
4
Mérő és diagnosztikai eszközök használata
5
Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4
Erőgépek használata
4
Talajművelés gépeinek használata
4
Növényápolás gépeinek használata
4
Karbantartó eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Döntésképesség
Önfegyelem
Szervezőkészség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
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Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintőképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemösszpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés-feltárás
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0295-06 Erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi az előírt talajművelést
Elvégzi a magvetést
Elvégzi a dugványozást
Csemetekiemelést végez
Elvégzi a vágástakarítást
Bozótirtást végez
Tuskózást végez
Tuskókiemelést végez hidraulikus tuskókiemelővel
Tuskómarást végez
Ültetést végez
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Gallyazást végez
Fadöntést végez
Közelítést végrehajt
Közelítést végez traktorral
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Fakérgezést végez
Hasítógépet kezel
Faaprító-gépet üzemeltet
Kötélpályadaruval faanyagot mozgat
Az előírásoknak megfelelően irányítja, szervezi a munkavégzést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Növényszervezet- és élettan
E
Éghajlat- és talajtan
C A növénytermesztés alapműveletei
C Erdészeti ökológia
D Erdei növények és állatok
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C
B
D
C
B
D
D
D
C
C
C
C
C
D
C
C
C
B
A
B
B
C
B
B
B
B
B
B

Erdőművelés
Erdővédelem
Dendrometria
A fahasználat tervezése
Faállomány-szerkezettani és fatermési alapfogalmak
Az erdő földrajzi, gazdasági beosztása, térképismeret
Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása
Az erdőterv
A főbb célállomány-csoportok nevelése
A pásztás talajelőkészítés gépei
A cserje- és bozótirtás gépei
A vágástakarítás gépei
A tuskózás gépei
A maggazdálkodás gépei
Az ültetés és dugványozás gépei
A mechanikus növényápolás eszközei
A csemeteápolás gépei
Az erdőápolás gépei
Motorfűrészek
A gallyazás gépei
A közelítés gépei
Önjáró betakarítógépek
A rakodás gépei
A szállítás gépei
Kérgezőgépek
Hasítógépek
Aprítógépek
Szervezési, vezetési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Erőgépek használata
5
Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5
A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5
A fakitermelés gépeinek használata
5
A felkészítés gépeinek használata
5
A karbantartó eszközök használata
5
Erdőápoló eszközök, gépek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
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Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Empatikus készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0296-06 Mezőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Meliorációs gépeket üzemeltet
Elvégzi az előírt vetési munkát
Elvégzi az előírt ültetési munkát
Elvégzi az előírt palántázási munkát
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Elvégzi a betakarítási munkákat
Sorfüggetlen adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növény betakarítását
Soros adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Rendfelszedő adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
A gumós növényeket felszedi
A kabakos növényeket betakarítja
Kaszálást végez
Rendkezelést végez
Bálázást végez
Szecskázza a zöld szálastakarmányt (silókukorica, lucerna)
Elszállítja a terményt a tárolóba
Légmentesen tömörítve lezárja a silót
Raktározás-előkészítő munkákat végez
Tisztító, manipuláló berendezést üzemeltet
Szárító berendezést üzemeltet
Fertőtlenítő gépet üzemeltet
Raktározási munkákat végez
Takarmányozási munkát végez
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Takarmánykeverő és -kiosztó gépet kezel
Trágyaeltávolítást végez
Élőállat szállítást végez
Kezeli az itatás berendezéseit
Fejőgépet kezel
Az előírásoknak megfelelően irányítja, szervezi a munkavégzést
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Növényszervezet- és élettan
E
Éghajlat- és talajtan
A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
C
növényszaporítás)
C Jellemző növényfajták termesztése
D Az állatok szervezete és élettana
D Tenyésztési eljárások
D Takarmányozás
C Jellemző állatfajták tenyésztése
C Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B Az istállótrágya-szórás gépei
B A szilárd műtrágya-szórás gépei
B A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
C A talajlazítás gépei
C A forgatásos talajművelés gépei
C A talaj keverését végző gépek
C A talajtömörítést végző gépek
C A felszínegyengetés gépei
C Az aprítás gépei
B A sorbavetőgépek
B A szórvavetőgépek
B Ültető- és palántázógépek
C Sorközművelők
C Az öntözés gépei
D A növényvédelem gépei
B A szálastakarmányok betakarításának gépei
B A szemestermények betakarításának gépei
B A szemestermények utókezelésének gépei
B A gumósnövények betakarításának gépei
B A cukorrépa betakarításának gépei
C A zöldségek, gyümölcsök és a szőlő betakarításának és feldolgozásának gépei
D Az istállók és a járulékos létesítmények építészeti megoldásai
C A takarmányok előkészítésének és kiosztásának gépei
D A trágyaeltávolítás gépei
D Az istállók fejési rendszerei
D Az itatás gépei
C A mechanikus növényápolás eszközei
C Önjáró betakarítógépek
B A rakodás gépei
B A szállítás gépei
B Az erő- és munkagépekkel kapcsolatos szakmai számítások
A A villamosság biztonságtechnikája
A A veszélyes anyagokkal végzett munkák biztonsági szabályai
A mezőgazdasági erőgépekre, gépészeti berendezésekre és munkagépekre vonatkozó
A
előírások
A A gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
22

A
A
A
B

A növénytermesztés és kertészet gépeinek biztonság-technikája
Az állattartás gépeinek biztonságtechnikai előírásai
A mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos környezetvédelmi problémák
Szervezési, vezetési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Erőgépek használata
4
Talajművelés gépeinek használata
4
Vetés, ültetés, palántázás gépeinek használata
4
Betakarítás gépeinek használata
4
Termény-utókezelő gépek használata
4
Állattartó telepi gépek használata
4
Terület- és talajelőkészítő gépek használata
4
A növényápolás gépeinek használata
4
Karbantartó eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Tolerancia
Kapcsolatfenntartó készség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezés
A környezet tisztántartása
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Az 54 525 02 0010 54 01 azonosító számú, Erdőgazdasági gépésztechnikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános
gépészeti
munka-,
tűzés környezetvédelmi feladatok
0110-06
Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
0111-06
Gépészeti kötési feladatok
0220-06
Gépelemek szerelése
0221-06
Vállalkozási alapismeretek
0222-06
Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
0242-06
0295-06
Erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
Az 54 525 02 0010 54 02 azonosító számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Általános gépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0110-06
Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
0111-06
Gépészeti kötési feladatok
0220-06
Gépelemek szerelése
0221-06
Vállalkozási alapismeretek
0222-06
Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
0242-06
0296-06
Mezőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 525 02 0010 54 01 azonosító számú, Erdőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

131/2.0/0111-06
131/3.0/0111-06

131/8.0/0242-06

131/3.0/0295-06

131/3.0/0222-06

131/1.0/0110-06

131/1.0/0222-06

131/6.0/0242-06

131/1.0/0221-06

131/1.0/0242-06
131/2.0/0242-06

131/2.0/0220-06

131/3.0/0220-06

131/2.0/0221-06

131/1.0/0111-06
131/1.0/0220-06

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

131/2.0/0222-06

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

131/11.0/0242-06
131/9.0/0242-06

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. Az X-el jelölt sáv a heti egy osztályfőnökiórát tartalmazza.
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.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

131/3.0/0242-06

131/2.0/0295-06

131/6.0/0295-06

131/11.0/0295-06

131/18.0/0242-06

131/12.0/0242-06

131/7.0/0295-06

131/4.0/0295-06
131/8.0/0295-06

131/12.0/0295-06

131/17.0/0242-06

131/10.0/0242-06

131/7.0/0242-06

131/13.0/0242-06

131/16.0/0242-06

131/5.0/0295-06

131/15.0/0242-06

131/14.0/0242-06

131/5.0/0242-06

131/4.0/0242-06

131/1.0/0295-06

131/9.0/0295-06

131/10.0/0295-06

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

131/13.0/0295-06

131/14.0/0295-06

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. Az X-el jelölt sáv a heti egy osztályfőnökiórát tartalmazza.
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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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

Az 54 525 02 0010 54 02 azonosító számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

131/2.0/0111-06
131/3.0/0111-06

131/8.0/0242-06

131/14.0/0242-06

131/3.0/0222-06

131/1.0/0110-06

131/1.0/0222-06

131/6.0/0242-06

131/1.0/0221-06

131/1.0/0242-06
131/2.0/0242-06

131/2.0/0220-06

131/3.0/0220-06

131/2.0/0221-06

131/1.0/0111-06
131/1.0/0220-06

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

131/2.0/0222-06

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

131/11.0/0242-06
131/9.0/0242-06

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. Az X-el jelölt sáv a heti egy osztályfőnökiórát tartalmazza.
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.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
131/18.0/0242-06

131/15.0/0296-06

131/13.0/0296-06

131/17.0/0296-06

131/17.0/0242-06
131/16.0/0296-06

131/12.0/0296-06

131/10.0/0296-06

131/3.0/0242-06

131/6.0/0296-06

131/11.0/0296-06

131/7.0/0296-06

131/2.0/0296-06

131/8.0/0296-06

131/5.0/0242-06

131/7.0/0242-06

131/12.0/0242-06

131/3.0/0296-06

131/9.0/0296-06

131/5./0296-06

131/13.0/0242-06

131/10.0/0242-06

131/4.0/0242-06
131/15.0/0242-06

131/16.0/0242-06

131/4.0/0296-06

131/1.0/0296-06

131/14.0/0296-06

Hetek száma

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

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

Az 54 525 02 0010 54 01 azonosító számú, Erdőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

131/1.0/0220-06
131/2.0/0220-06
131/3.0/0220-06
131/1.0/0221-06
131/2.0/0221-06
131/1.0/0222-06
131/2.0/0222-06
131/3.0/0222-06
131/1.0/0242-06
131/2.0/0242-06
131/3.0/0242-06

Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Műszaki dokumentációk
Geometriai mérés
Fémek kézi és kézi kisgépes
alakítása
Gépészeti kötések elméleti alapjai
Gépészeti kötések készítése
Korrózió elleni védekezés
Gépelemek szerelési ismeretei
Szerelési gyakorlatok
Vállalkozás ismeretek alapjai
A vállalkozás környezete
A vállakozás működése
Járművezetési ismeretek
Motortan
Mechanikus energiaátvitel

16

131/4.0/0242-06

17
18

131/5.0/0242-06
131/6.0/0242-06

19

131/7.0/0242-06

20

131/8.0/0242-06

21

131/9.0/0242-06

22
23
24
25

131/10.0/0242-06
131/11.0/0242-06
131/12.0/0242-06
131/13.0/0242-06

26

131/14.0/0242-06

27

1

131/1.0/0110-06

2
3

131/1.0/0111-06
131/2.0/0111-06

4

131/3.0/0111-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

35

36

0

71

42
16

0
12

0
0

42
28

42

14

42

98

88
0
4
115
0
24
28
48
39
42
20

0
0
0
5
0
0
0
36
41
0
0

0
78
8
0
90
0
0
0
0
13
12

88
78
12
120
90
24
28
84
80
55
32

Járművek elektromos berendezései

24

0

7

31

20
23

0
0

7
7

27
30

20

0

7

27

0

0

6

6

3

0

8

11

12
3
10
10

0
0
0
0

14
8
7
7

26
11
17
17

15

0

0

15

131/15.0/0242-06

Hidraulikus energiaátvitel
Járművek fékberendezése
Járművek járószerkezete és
kormányberendezése
Alváz és felépítmény
Vonó-, függesztő- és
emelőberendezések
Talajművelés gépei
Tápanyag-visszapótlás gépei
Növényápolás gépei
Anyagmozgatás gépei
Erőgépek és gépcsoportok
üzemeltetése
Üzemeltetési számítások

21

0

0

21

28

131/16.0/0242-06

Erő- és munkagépek karbantartása

7

0

21

28

29

131/17.0/0242-06

48

0

29

77

30

131/18.0/0242-06

Erő- és munkagépek javítása
Vezetés és szervezés elméleti
alapjai

14

0

0

14

28

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

131/1.0/0295-06
131/2.0/0295-06
131/3.0/0295-06
131/4.0/0295-06
131/5.0/0295-06
131/6.0/0295-06
131/7.0/0295-06
131/8.0/0295-06
131/9.0/0295-06
131/10.0/0295-06
131/11.0/0295-06

42

131/12.0/0295-06

43
44

131/13.0/0295-06
131/14.0/0295-06

Erdő élővilágának elméleti alapjai
87
Területelőkészítés gépei
12
Talajelőkészítés gépei
10
Vetés, ültetés, dugványozás gépei
14
Csemetetermesztés gépei
12
Erdőápolás gépei
24
Motor- és tisztítófűrészek
36
Gallyazás gépei
12
Felkészítés gépei
25
Farakodás gépei
42
Többcélú fakitermelés gépei
32
Beállítási és üzemeltetési
15
számítások
Erdészeti gépek üzemfenntartása
36
Erdészeti munkák szervezése
25
Mindösszesen óra: 1155

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
12
6
7
6
8
27
15
20
21
15

87
24
16
21
18
32
63
27
45
63
47

0

0

15

0
0
144

29
0
537

65
25
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 525 02 0010 54 02 azonosító számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

131/1.0/0220-06
131/2.0/0220-06
131/3.0/0220-06
131/1.0/0221-06
131/2.0/0221-06
131/1.0/0222-06
131/2.0/0222-06
131/3.0/0222-06
131/1.0/0242-06
131/2.0/0242-06
131/3.0/0242-06

Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Műszaki dokumentációk
Geometriai mérés
Fémek kézi és kézi kisgépes
alakítása
Gépészeti kötések elméleti alapjai
Gépészeti kötések készítése
Korrózió elleni védekezés
Gépelemek szerelési ismeretei
Szerelési gyakorlatok
Vállalkozás ismeretek alapjai
A vállalkozás környezete
A vállakozás működése
Járművezetési ismeretek
Motortan
Mechanikus energiaátvitel

60

131/4.0/0242-06

61
62

131/5.0/0242-06
131/6.0/0242-06

63

131/7.0/0242-06

64

131/8.0/0242-06

65

131/9.0/0242-06

66
67
68
69

131/10.0/0242-06
131/11.0/0242-06
131/12.0/0242-06
131/13.0/0242-06

70

131/14.0/0242-06

71

45

131/1.0/0110-06

46
47

131/1.0/0111-06
131/2.0/0111-06

48

131/3.0/0111-06

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

35

36

0

71

42
16

0
12

0
0

42
28

42

14

42

98

88
0
4
115
0
24
28
48
39
42
20

0
0
0
5
0
0
0
36
41
0
0

0
78
8
0
90
0
0
0
0
13
12

88
78
12
120
90
24
28
84
80
55
32

Járművek elektromos berendezései

24

0

7

31

20
23

0
0

7
7

27
30

20

0

7

27

0

0

6

6

3

0

8

11

12
3
10
10

0
0
0
0

14
8
7
7

26
11
17
17

16

0

0

16

131/15.0/0242-06

Hidraulikus energiaátvitel
Járművek fékberendezése
Járművek járószerkezete és
kormányberendezése
Alváz és felépítmény
Vonó-, függesztő- és
emelőberendezések
Talajművelés gépei
Tápanyag-visszapótlás gépei
Növényápolás gépei
Anyagmozgatás gépei
Erőgépek és gépcsoportok
üzemeltetése
Üzemeltetési számítások

20

0

0

20

72

131/16.0/0242-06

Erő- és munkagépek karbantartása

7

0

21

28

73

131/17.0/0242-06

48

0

29

77

74

131/18.0/0242-06

Erő- és munkagépek javítása
Vezetés és szervezés elméleti
alapjai

14

0

0

14

30

75

131/1.0/0296-06

76
77
78
79
80

131/2.0/0296-06
131/3.0/0296-06
131/4.0/0296-06
131/5.0/0296-06
131/6.0/0296-06

81

131/7.0/0296-06

82

131/8.0/0296-06

83

131/9.0/0296-06

84
85

131/10.0/0296-06
131/11.0/0296-06

86

131/12.0/0296-06

87
88

131/13.0/0296-06
131/14.0/0296-06

89

131/15.0/0296-06

90

131/16.0/0296-06

91

131/17.0/0296-06

Mezőgazdasági termelés elméleti
100
alapjai
Tápanyagvisszapótlás gépei
6
Talajművelés gépei
6
Vetés, ültetés, palántázás gépei
16
Növényvédelem gépei
6
Öntözés gépei
6
Szálastakarmányok
24
betakarításának gépei
Gabona-betakarítás gépei
48
Szemestermények utókezelésének
12
gépei
Burgonya betakarításának gépei
16
Cukorrépa betakarításának gépei
16
Zöldség és gyümölcs betakarítás,
14
feldolgozás gépei
Az anyagmozgatás gépei
9
Az állattartás épületei és gépei
36
Beállítási és üzemeltetési
24
számítások
Mezőgazdasági gépek
26
üzemfenntartása
Mezőgazdasági munkák
18
szervezése
Mindösszesen óra: 1156

24

0

124

0
0
12
5
6

6
11
0
0
0

12
17
28
11
12

0

12

36

0

24

72

6

0

18

0
0

6
6

22
22

0

5

19

0
0

6
12

15
48

0

0

24

0

24

50

0

0

18

197

483

1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
A mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély ("T" kategóriára érvényes
vezetői jogosultság, illetve "C+E" vagy "C1+E" kategóriára érvényes vezetői engedély)
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett lemezalkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-06 Gépészeti kötési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Oldható és roncsolással oldható kötések készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
32

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0221-06 Gépelemek szerelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szerkezeti egységek szerelése, cseréje, beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0222-06 Vállalkozási alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vállalkozási ismeretek.
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%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0242-06 Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mező- és erdőgazdasági erő- és munkagépek beállítása, karbantartása, javítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
33
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mező- és erdőgazdasági erő- és munkagépek szerkezeti felépítése, működése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mező- és erdőgazdasági erő- és munkagépek (felépítésük, alkalmazási területük,
kiválasztási szempontjaik, leggyakoribb meghibásodásaik)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0295-06 Erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Erő- és munkagép-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Erdészeti ökológia, erdőgazdálkodás. Erdészeti munkagépek szerkezeti felépítése,
működése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Erdészeti munkagépek (felépítésük, működésük, alkalmazási területük,
karbantartásuk, üzemeltetésük, leggyakoribb meghibásodásaik, javításuk)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
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8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0296-06 Mezőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Erő- és munkagép-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági munkagépek szerkezeti felépítése, működése. Növénytermesztés,
állattenyésztés az ökológiai rendszerben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági munkagépek (felépítésük, működésük, alkalmazási területük,
karbantartásuk, üzemeltetésük, leggyakoribb meghibásodásaik, javításuk)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 525 02 0010 54 01 azonosító számú, Erdőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 15%
3. vizsgarész: 15%
4. vizsgarész: 15%
5. vizsgarész: 5%
6. vizsgarész: 20%
7. vizsgarész: 20%
Az 54 525 02 0010 54 02 azonosító számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 15%
3. vizsgarész: 15%
4. vizsgarész: 15%
5. vizsgarész: 5%
6. vizsgarész: 20%
7. vizsgarész: 20%
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A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételévela vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Mező- és
erdőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 525 02 0010 54 01 azonosító számú, Erdőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

131/1.0/0110-06

Általános gépészeti
sza
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
sza
feladatok

azonosítója

131/1.1/0110-06

0

36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
71

131/1.2/0110-06

35

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben.
Tűzvédelmi előírások.
Teendők tűz esetén.
Tűzoltóberendezések használata.
Elsősegélynyújtás.
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére.
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
− az eszméletlenség
− heveny rosszullétek
− fájdalommal járó kórképek
− belgyógyászati balesetek
− mérgezések
− sérülések
− elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés.
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem.
Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybasorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem.
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. Természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz.
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A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem szabályozása.
A levegő.
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok és
hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok.
Települési és termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei.
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra,eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Absztrakt gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés.
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon.
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás.
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója.
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése.
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
− fémszerkezetek rajzai
− technológiai rajzok
Rendszerek rajzai:
− kapcsolási vázlatok
− villamos rendszerek rajzai
− építészeti rendszerek rajzai
− folyamatábrák és folyamatrendszerek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra,eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C típus Mérési utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
alkatrész rajz értelmezése 40%
Csoportos versenyjáték 30%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépészeti Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával. Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával.
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel.
Szögmérések szinuszvonalzóval.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Mérés mérőhasábokkal.
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel.
Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával.
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi vázlatok készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra,eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
nálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak,
táblázatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Metrológiai jellemzők. Műszerhibák. Mérés egyszerű és nagypontosságú
mérőeszközökkel.
Hossz- és szögmérő eszközök.Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Külső felületek mérésének eszközei, folyamata.
Belső felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének
eszközei, folyamata.
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Mérőhasábok és azok alkalmazása. Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű és
nagypontosságú ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső és belső menetek
mérésének, ellenőrzésének eszközei, folyamata.
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,
alkalmazásuk. Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság, minőségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségbiztosítási alapismeretek
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− a műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
− az alkalmazott mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és szakszerű használata
− az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek megválasztása
− a különböző állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető alak- és méretpontosság
− a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása
− a gyártás során - a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében - a megfelelő számú és a
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések elvégzésének fontossága
− a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függő
fő jellemző paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő összefüggések elemzése, a
minőségre kifejtett hatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagjelölések értelmezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványhasználati ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Szabványos ipari vasötvözetek
C típus Szabványos könnyűfém ötvözetek
C típus Szabványos színesfém ötvözetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%
A képzési helyszín jellege:
gépész Szaktanterem
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése
Az ipari vasötvözetek csoportosítása:
Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira.
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ é
EN szerint
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.3/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra,eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok egyéb jellemzői
D típus Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás.
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai).
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai.
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból.
A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.4/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Előrajzolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Előrajzolás
B típus Képlékenyalakítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Beszédkészség
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előrajzolással szembeni követelmények.
Az előrajzolás lépései:
− a munkadarab ellenőrzése
− a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása,
− a felrajzolandó felület festése, színezése,
− a rajzoló- és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése,
− előrajzolás,
− ellenőrzés
Az előrajzolás szerszámai, eszközei.
Mérő és ellenörző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzolás eszközei.
Az előrajzolás folyamata.
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai.
Síkbeli és térbeli elõrajzolás:
− síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
− többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.5/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra,eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
2. szint Beszédkészség
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
rajz értelmezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok.
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése:
− illesztés reszeléssel
− hántoló szerszámok, eszközök
− lemezalkatrész készítése
− sík és ívelt felületek hántolása
− a dörzsárazás szerszámai és művelete
− tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
− illesztés dörzsárazással
− csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
− illesztés csiszolással
− oldható kötések készítése, szerelése
− komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti kötések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Oldható kötések
C típus Nemoldható kötések
B típus Korrózióvédelem
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Szabálykövető magatartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépészeti Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük
Oldható kötések
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok.
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése
Csavarozás és szerszámai
Csavarbiztosítási eljárások jellemzői.
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet készítés és a
csavarkötés munkabiztonsági előírásai.
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása.
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk.
A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei. Különféle szegecskötési
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk.
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések
Hegesztés
− a kötések rajzi ábrázolásának értelmezése
− a hegeszthetőség feltétele
− a gázhegesztés eszközei, anyagai, segédanyagai,
− a lángvágás eszközei, anyagai, segédanyagai,
− a villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai,
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzőik
− fogyó elektródás hegesztés
− wolfram elektródás hegesztés
− széndioxid védőgázas hegesztés
− fedettívű hegesztés
− a keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe. Az adhézió fogalma. A forrasztás
felület-előkészítése. Alkalmazott segédanyagok.
Savas és savmentes dezoxidáló szerek
− az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése
− a lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
− a ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldható kötések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Oldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei,
műveletei.
Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai,
eszközei,
műveletei
Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei.
A csavar-, ék-, reteszkötések mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemoldható kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Nemoldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági előírásai.
A szegecskötések mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során.
Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe,
szereléstechnológiája, munkabiztonsági előírások.
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei, kötési módok.
A ragasztás biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, előírások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.3/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Kemény és lágyforrasztás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Nemoldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forraszanyagok, a forrasztólámpa működése
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási
eljárásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.4/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
A típus A gázhegesztés biztonsági ismeretei
A típus A gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztő berendezések, tartozékok
hegesztésnél alkalmazott gázok
lángfajták
varratfajták
balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása és eljárása
a lánghegesztés munkabiztonsági eőírásai
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése
− lánggyújtás, különböző minőségű lángok beállítása
− olvasztás, tompa- és sarokvarratok készítése
− lángvágás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.5/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi ívhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
A típus Az ívhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A típus Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A típus Szabványok használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, művelete
Áramerősség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból
Varratfajták
Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése
− áramerősség beállításának gyakorlása különböző feszültség-források, anyagok és
elektródák esetén
− ívgyújtás gyakorlása, tompa- és sarokvarratok készítése
− komplex munkák, ellenőrző feladatok
AWI, AFI hegesztés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

131/3.0/0220-06

Korrózió elleni
védekezés

azonosítója

sza
sza

131/3.1/0220-06
131/3.2/0220-06

4
0

0
0

0
8

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
A korrózióvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
B típus Korrózióvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépészeti Szaktanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korrózió
− fajtái
− befolyásoló tényezői
− megjelenési formái
A felületek előkészítése
− az előkészítő műveletek feladata
− fémfelületek mechanikai és kémiai homogenizálása, eljárásai, eszközei,
− a zsírtalanítás célja, eljárásai, eszközei, berendezései
Nemfémes bevonatok
− az eloxálás célja, alkalmazási területe, műveleti sorrendje
− a foszfátozás célja, alkalmazási területe, műveleti sorrendje
− a barnítás célja, alkalmazási területe, műveleti sorrendje
Galvánbevonatok
− a galvanizálás alapfogalmai
− a galvánbevonatok célja, alkalmazási területe, a réteg felépítése
− jellegzetes galvanizáló művelet sorrendje
Mázolás, lakkozás
− a lakkozás műveleti sorrendje, az egyes műveletek célja
− az alapozók, lakkok, tapaszok csoportosítása
− felviteli technológiák
Műanyagporszórás (szinterezés) műveletei
Tűzi fémbevonatok
− jellemzése
− eljárásai
Biztonságtechnika, környezetvédelem
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
B típus Korrózióvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felületek előkészítése
Mázolás, lakkozás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ábrázolási módok
A típus Síkmértani szerkesztések
B típus Szabványhasználati ismeretek
B típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
B típus Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
B típus Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
B típus Szerelési műveletterv
B típus Szerelési műveleti utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
− szerkezetek rajzai
− technológiai rajzok
Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai
− szerelés fogalma és főbb műveletei (előkészítés, előszerelés, közbenső szerelés,
végszerelés, beszabályozás)
− gép, fődarab, részegység és alkatrész fogalma
− szerelési bázisok
− szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési műveletterv és műveleti utasítás,
hiba felvételi jegyzőkönyv és hibafelvételi utasítás, mérési jegyzőkönyv, gépkönyv )
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentumokon alkalmazott jelképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus rajzjelek
B típus Csőhálózati rajzjelek
B típus Hidraulikus rajzjelek
B típus Villamos rajzjelek
B típus Szereléshez kapcsolódó jelek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszerek rajzai
− kapcsolási vázlatok
− villamos rendszerek rajzai
− építészeti rendszerek rajzai
− folyamatábrák és folyamatrendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.3/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Átfogó gépszerelési ismeretek
C típus A működési jellemzők kiszámítása
C típus Az általános fizikai jellemzők kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
B típus Mértékegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beállításhoz szükséges számítások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.4/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagtulajdonságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mechanikai tulajdonságok
C típus Hőtechnikai tulajdonságok
C típus Villamos tulajdonságok
C típus Korróziós tulajdonságok
C típus Technológiai tulajdonságok
C típus Egyéb anyagjellemzők
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.5/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasznált anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasfémek
B típus Nemvas-fémek
C típus Többalkotós szerkezeti anyagok
B típus Nemfémes anyagok
B típus Hűtő- és kenőanyagok
B típus Csiszoló- és políranyagok
B típus Hajtóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.6/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Szereléskor alkalmazott mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési utasítás
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B típus Felületi érdesség mérése és ellenőrzése
C típus Roncsolásmentes anyagvizsgálat
C típus Keménységmérés
C típus Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Stabil kéztartás
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szerelő műhely
Mérőszoba
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellemző hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése, az üzembe helyezés, karbantartás
során
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajtások szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-,
ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomatékátszármaztató hajtások
B típus Oldható kötések
B típus Nemoldható kötések
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
B típus Eszközismeret
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika
Műszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása
Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek
− tisztítása
− hiba-felvételezés műveletei
− szerelése
−
cseréje,
javítása
− beállítása, ellenőrzése
− hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése
− csigahajtómű szerelése, javítása
− ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése
Hajtóművek szerelése, javítása
− fogaskerék- és csigahajtóművek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
− hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése
− javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése
− forgattyús és lengőhimbás hajtóművek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
− hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése
− javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Tengelykapcsolók szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó,
kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tengelykapcsolók
B típus Oldható kötések
B típus Nemoldható kötések
C típus Hő- és áramlástani alapmérések
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika
Műszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása
Mechanikus és hidraulikus működésű tengelykapcsolók
− szerelési terveinek készítése
− szerelése, hibafelvétele, javítása
− jellemző paraméterek mérése, beállítása
− karbantartása

74

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.3/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásakadályozó elemek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket,
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fékek, mozgásakadályozó elemek
C típus Hő- és áramlástani alapmérések
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
B típus Eszközismeret
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai
Műszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenőrzés, beállítás műveleteinek gyakorlása
Fékek üzembe helyezése, jellemző paraméterek mérése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.4/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásátalakítók szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék,
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mozgásátalakító elemek
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
B típus Eszközismeret
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Környezetvédelmi ismeretek
B típus Forgómozgású hajtóművek és irányváltók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mozgásátalakító gépelemek fajtái és azok működése
Szerelési bázisok, bázisalkatrészek és szerelési sorrendek meghatározása
Szerelés, hiba-felvételezés, javítás, mérés és ellenőrzés, karbantartás műveleteinek
gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.5/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyazások szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Áthajtóművek
B típus Forgómozgású hajtóművek és irányváltók
B típus Vázszerkezetek
B típus Tengelyek és csapágyak
C típus Mérési utasítás
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei
− gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenőrzési,
karbantartási műveleteinek gyakorlása.
Csiszolás és hántolás műveletei, azok gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás és gazdálkodás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A finanszírozás lehetőségei
C típus Marketing
B típus A munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások. Gépkönyvek használata
4. szint Rajzeszközök, íróeszközök használata
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Választás, elmaradt haszon és az erőforrások elosztása.
Az erőforrások mérése. A pénz mint mérőeszköz. Az ár. Árformák és jellemzőik. A
munkamegosztás.
A piac az áruk cseréjének színtere.
Termelőeszközök, befektetett eszközök, forgóeszközök, tőke.
A munkaerő szerepe és ára. Termelékenység. Hozam, árbevétel, termelési érték, ráfordítás,
kiadás, termelési költség.
Önköltség, jövedelmezőség, hatékonyság. A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők.
A készletek változásának hatása a jövedelmezőségre.
Pénzforgalmi összefüggések. Fizetőképesség
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási formák, jogi szabályozásuk és jellemzőik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői
C típus A vállalkozás alapításásának lépései
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási formák, egyéni és társas vállalkozások. A családi vállalkozás.
Az egyéni vállalkozás működési szabályai. Az egyéni cég.
Társas vállalkozásiformák. Jogi személyiség nélküli társaságok: a közkereseti társaság és a
betéti társaság. Jogi személyiséggel rendelkező társaságok: a korlátolt felelősségű társaság
és a részvénytársaság. A társasági szerződés.
A gazdasági együttműködés lehetőségei, formái. Az egyesülés, a közös vállalat, a
szövetkezet
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás környezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Szakmai marketing tevékenységet végez
Árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkatársak kiválasztásának folyamata
B típus A vállalkozás dokumentumai
C típus Marketing
B típus Hatékony kommunikáció
B típus Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelés és értékesítés viszonya. A marketing fogalma, céljai, jelentősége. A marketing
alapfogalmai. Szükségletek, igények, kereslet.
Termékek, kínálat, csere. A piac működése. Piaci formák, piaci típusok. A marketing mix
elemei, a 4P koncepció.
A piaci információk gyűjtése, elemzése, értékelése. A versenytársak. A termék
életgörbéje. Az ár, értékesítést és jövedelmezőséget befolyásoló szerepe.
Értékesítési, kereskedelmi formák, csatornák. A közönségkapcsolatok (PR) jelentősége.
A reklám szerepe, lehetőségei, formái, hatékonysága. Hatékony kommunikáció a
partnerekkel való kapcsolattartásban.
Tárgyalástechnika, üzleti levelezés. Az eredményességet befolyásoló személyiségjegyek.
Személyiség típusok.
Önismeret, reális önértékelés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások beindítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A vállalkozás alapításásának lépései
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D típus A szerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
B típus A vállalkozás dokumentumai
B típus Hatékony kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti vállalkozás fogalma, céljai, érdekeltjei. Vállalkozási mozzanatok.
Az üzleti vállalkozás lényege, belső szerkezete, lehetőségei.
A vállalkozást befolyásoló tényezők.
A tulajdon megosztása, hitelfelvétel. A különböző tőkebevonási formák hatása a
vállalkozás működésére, jövedelmezőségére. A vállalkozás beindításával, működtetésével
kapcsolatos jogi és adminisztratív teendők, eljárások.
Az üzleti vállalkozások tervezése. Az üzleti terv készítésének célja, értelme. Az üzleti terv
készítésének kilenc lépése. Az üzleti terv fejezetei, formai és tartalmi követelményei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Közreműködik a tanulók képzésében
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatási lehetőségekről és folyamatáról
Árajánlatot készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkatársak kiválasztásának folyamata
D típus A továbbképzéseken való részvétel jelentősége
C típus Marketing
B típus Hatékony kommunikáció
B típus Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Beszédkészség
3. szint Idegen nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvi hallott szöveg megértése
3. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Fogalmazó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás működéséhez szükséges erőforrások, forrásbevonási lehetőségek. Az üzleti
vállalkozás gazdasági kockázata, csökkentésének lehetőségei. Az üzleti etika. A bizonylat
fogalma, fajtái. A számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékei.
A bizonylatok szabályos javítása, adatainak rögzítése, kezelésére, megőrzésére vonatkozó
szabályok. Az egyszeres könyvvitelt kiegészítő nyilvántartások. A pénztárkönyv,
naplófőkönyv és vezetésüknek általános szabályai. Bevétel és költségnyilvántartás.
Nyitómérleg készítése, zárómérleg. A leltár, leltározás. Az amortizáció. Jelentési és
bevallási kötelezettségek. A beszerzés és az értékesítés szervezése. Az alkalmazottak
munkájának és díjazásának megszervezése. A vezetés megszervezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.3/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Szakmai marketing tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A finanszírozás lehetőségei
D típus A továbbképzéseken való részvétel jelentősége
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
B típus Hatékony kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvi beszédkészség
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelési irányok és méretek megválasztásának elvei.
A döntéshozatal lépései.
A döntések osztályozása.
A jó döntés kritériumai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.4/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás jogi és közgazdasági szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A finanszírozás lehetőségei
B típus A vállalkozás dokumentumai
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
D típus A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
B típus Munkajogi ismeretek
B típus Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
B típus A munkaviszony megszűnése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem

88

Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar jogrendszer felépítése, szerkezete. Természetes személy, jogi személy.
Jogképesség, cselekvőképesség. Tulajdonlás, tulajdonjog. Általános jogelvek a magyar
joggyakorlatban. Illetékesség, hatáskör. Döntés, határozat, a jogorvoslat lehetősége.
A Társasági és Szövetkezeti törvény. Az adózást szabályozó és Társadalombiztosítási
törvények. A vám- és illetékfizetést szabályozó rendeletek. A szerződések általános
vonásai, fogalma, alanyai, létrejötte és tartalma. A szerződési akarat és kifejezése.
A szerződés megtámadása, módosítása. A munkaviszony létesítésének és megszűnésének
jogi szabályozása. A munkaszerződés. A munkavállaló és a munkáltató jogai,
kötelezettségei. A gazdasági kamarák tevékenysége, kamarai tagság. Az érdekvédelem
rendszere
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.5/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A támogatási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A finanszírozás lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem

89

Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Támogatások és elvonások a mezőgazdaságban és az élelmiszertermelésben.
Az állam különleges szerepe a mezőgazdasági piac szabályozásában. Agrárpiaci
rendtartás, terméktanácsok. A mezőgazdasági és élelmiszertermelést érintő főbb adózási
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a gépkapcsolatot
Kivonul az erő- és munkagéppel vagy a szállítójárművel a munkaterületre
Anyagot rak, mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közúti közlekedés feltételei és szabályai
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
B típus Rakodás gépei
B típus Szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik! Alapelvek a
közlekedésben. A közlekedés feltételei. Elindulás előtti teendők. Közlekedés lakott
területen és lakott területen kívül. A közlekedés különleges helyzetei. Másként közlekedve
Járművek üzemeltetésének, tárolásának karbantartásának, javításának szabályai.
Tűzvédelmi ismeretek. A szállítás általános szabályai. A járművezetés emberi tényezői. A
jármű vezetése. A jármű, járműszelvény és az út kapcsolata. Gyorsítás, fékezés.
Ütközés. Kanyarodás, oldallejtő, borulás. Haladás emelkedőn, lejtőn, bukkanóknál. A
rakomány elhelyezése.Tartályosés tartályt szállító jármű, járműszelvény vezetéstechnikája.
A forgalomban. Veszélyhelyzetek. Környezetkímélő és gazdaságos vezetéstechnika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a gépkapcsolatot
Kivonul az erő- és munkagéppel vagy a szállítójárművel a munkaterületre
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erő- és munkagépek kezelőszervei
B típus Közúti közlekedés feltételei és szabályai
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok szerkezete és üzeme. Motorok tüzelőanyag-ellátása. Motorok hűtése, kenése.
Teljesítmény-átviteli berendezések. Járó- és kormányszerkezet. Fékberendezések.
Elektromos berendezések. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
Közlekedési Felügyelet által minősített teremben tartható az oktatás és a vizsgáztatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.3/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a gépkapcsolatot
Kivonul az erő- és munkagéppel vagy a szállítójárművel a munkaterületre
Földutat épít és karbantart
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
Anyagot rak, mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erő- és munkagépek kezelőszervei
B típus Közúti közlekedés feltételei és szabályai
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
C típus Ergonómia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Erőgépek használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
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Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik!
Vezetés gyér forgalomban. Vezetés közepes forgalomban. Vezetés nagy forgalomban.
Vezetés lakott területen kívül. Vezetés könnyű terepen, földúton. Forgalmi vizsga
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Ellenőrzi a szűrőbetétek tisztaságát
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Motorok szerkezeti felépítése
C típus Motorok működése
C típus Motorok üzemi jellemzői és a kapcsolódó számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdőgazdasági erőgépek fejlődéstörténetének áttekintése.
A belsőégésű erőgép fogalma.
Az erőgépek csoportosítása.
A traktor fő szerkezeti egységei.
Hőtani alapfogalmak. Motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. Az égés feltételei,
lefolyása. A négyütemű motorok működése. A kétütemű motorok működése. Különleges
motorok. Belsőégésű motorok égésterei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerelése, beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Motort vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Siklócsapágyak
C típus Szivattyúk
C típus Gázcserevezérlés
C típus Motorok tüzelőanyag-ellátása
C típus Motorok kenési rendszere
C típus Motorok hűtése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, hengerfej és tartozékai. Forgattyús hajtómű, vezérmű szerelése. Kopáslap
felvétele. Javítási méretlépcsők. Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének fő
szerkezeti egységei, beállítása, karbantartása. Levegőszűrők karbantartása.
Adagolószivattyú felszerelése motorra, légtelenítés, előtöltés beállítása. Befecskendező
fúvókák ellenőrzése, javítása, beállítása. Hűtési és kenési rendszer felépítése,
karbantartása. Olajszűrők karbantartása, olajcsere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus energiaátvitel felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tengelykapcsolók típusai, kialakítása
C típus Tengelykapcsolók
C típus Nyomatékváltók
C típus Osztóművek
C típus Kiegyenlítőművek
C típus Véglehajtások
C típus TLT (teljesítmény leadó tengely)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsolók :egytárcsás, kéttárcsás, többtárcsás, röpsúlyos tengelykapcsolók. A
súrlódásos tengelykapcsolók szerkezete, működése, beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
A kiegyenlítőmű feladata, szerkezeti felépítése, működése, megoldásai. A mellső
kerékhajtás jelentősége, szerkezeti egységei alkalmazása. A teljesítmény-leadó tengely
szerepe, feladata. A teljesítmény-leadó tengely kialakítása, meghajtása, kapcsolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus energiaátvitel beállítása, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gördülőcsapágyak
C típus Szabadonfutó
C típus Tengelykapcsolók
C típus Nyomatékváltók
C típus Osztóművek
C típus Kiegyenlítőművek
C típus Véglehajtások
C típus TLT (teljesítmény leadó tengely)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsolók szerelése, javítása, beállítása. Sebességváltók szerelése, javítása,
beállítása.
Kiegyenlítőmű,
kiegyenlítőműzár.
Bolygómű.
Véglehajtás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek elektromos berendezéseinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek áramellátó rendszere
C típus Elektromos indítómotorok
C típus Elektromos gyújtóberendezések
C típus Elektromos jelző és világítóberendezések
C típus Gépjárművek egyéb elektromos berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműveken alkalmazott elektromos berendezések. Áramkörök kialakítása, elemei.
Akkumulátorok szerkezete, működése, üzeme, kezelése. Áramfejlesztő berendezések.
Elektromos indítómotorok. Dízelmotorok indítást segítő berendezései. Soros párhuzamos
kapcsoló alkalmazása, szerkezete, működése.
Elektromos gyújtóberendezések. Elektromos jelző- és világítóberendezések. Gépjárművek
egyéb elektromos berendezései. Járművek elektromos vezetéktervei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek elektromos berendezéseinek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek áramellátó rendszere
C típus Elektromos indítómotorok
C típus Elektromos gyújtóberendezések
C típus Elektromos jelző és világítóberendezések
C típus Gépjárművek egyéb elektromos berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Elektromos szerelő tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akkumulátorok szerkezeti felépítésének bemutatása. Akkumulátor karbantartása.
Töltöttségi fok ellenőrzésének módszerei. Világító- és jelzőberendezések elhelyezése,
bekötése.
Izzók, biztosítók ellenőrzése, cseréje. Fényszóró beállítása
A generátorok szerkezeti felépítése, bekötésük és karbantartásuk. Mechanikus és
elektromos ellenőrzés. Akkumulátoros gyújtás szerkezeti részeinek bemutatása.
Indítómotorok szerkezeti felépítése, szerelése, karbantartása, fel- és leszerelése.
Villamos vezetékek, kapcsolók, biztosítékok, csatlakozók elhelyezése a járműveken.
Villamos vezetéktervek megismerése, használata. Különböző fogyasztók szakszerű
bekötése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus energiaátvitel felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Ellenőrzi a szűrőbetétek tisztaságát
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszer
C típus Energia-átalakítók
C típus Irányítókészülékek
C típus Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényei
C típus Erőgépeken alkalmazott hidraulikus szabályzórendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. A térfogatáram, fajlagos
szállítás és nyelés, a hidraulikus áttétel és teljesítmény, hidraulikus veszteségek, hatásfok,
nyomaték, hatásfok,
Hidrodinamikus tengelykapcsoló és nyomatékváltó felépítése, működése. Hidraulikus
rendszer felépítése, energiaátalakítók fajtái, szerkezetük, működésük, alkalmazásuk,
hidraulikus irányítókészülékek fajtái, szerkezete, működése, használata.
Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényei, jelképei. Alkalmazott hidraulikus
berendezések működési vázlatának, jelképes kapcsolási rajzainak bemutatása, értelmezése
adott géptípusokon
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus energiaátvitel szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Ellenőrzi a szűrőbetétek tisztaságát
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszer
C típus Energia-átalakítók
C típus Irányítókészülékek
C típus Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényei
C típus Erőgépeken alkalmazott hidraulikus szabályzórendszer
C típus Csövek, csőkötések, tömítések, csőidomok, csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Hidraulikaszerelő tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus berendezés felépítése. Szivattyúk felépítése, szerelése. Munkahengerek
szerelése, tömítéscsere. Szelepek ellenőrzése, beállítása. Csővezetékek szerelése.
Szabályozós hidraulikák felépítése, kezelése: erőszabályozás, helyzetszabályozás, vegyes
szabályozás, antiszlip berendezés. Nyitott hidrosztatikus hajtások. Zárt hidrosztatikus
hajtások
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek fékberendezéseinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
A típus Fékszerkezetek
C típus Tartályok
C típus Csövek, csőkötések, tömítések, csőidomok, csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Műszaki rajz kiegészítés 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak és összefüggések. A fékek csoportosítása.
Hidraulikus fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése, kezelése, karbantartása.
Légfékrendszer felépítése, működése, kezelése. A légfékrendszer egységeinek szerkezete,
működése. Fékrendszer ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek fékberendezéseinek ellenőrzése, beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fékszerkezetek
C típus Tartályok
C típus Csövek, csőkötések, tömítések, csőidomok, csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Traktorok fékműködtető szerkezeteinek (mechanikus, hidraulikus, légfék) szerelése.
Traktorok rögzítő fékjeinek beállítása. Fékrásegítők, fékerő szabályozók. Pótkocsi
fékrendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek járószerkezetének és kormány-berendezéseinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gördülőcsapágyak
C típus Szivattyúk
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
C típus Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok
A típus Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése
C típus Lánctalpas, gumihevederes traktorok járószerkezete és kormányzása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járószerkezet felépítése, rugózás, nyomtáv állítása. A gumiabroncs szerkezete, méretei,
jelei, hatósági előírásai, szerelése, használata, hibái, javítása. Erőgépek alváz és futómű
megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, kormány holtjáték
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése, kezelése,
alkalmazása. Lánctalpas traktorok járószerkezete és kormányzása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek járószerkezetének és kormány-berendezéseinek ellenőrzése, beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gördülőcsapágyak
C típus Szivattyúk
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
C típus Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok
A típus Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése
C típus Lánctalpas, gumihevederes traktorok járószerkezete és kormányzása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mellső futómű szerelése. Nyomtáv beállítása. Gumiabroncs szerelése, tömlő foltozása.
Lánctalpas járószerkezet szerelése. Traktorok kormányzása: mechanikus kormányzás,
szervokormányok, tisztán hidraulikus kormányzás.
Kormány holtjáték megszüntetésének módjai. Kerékbeállítás ellenőrzése és a
kerékösszetartás beállítása. Lánctalpas kormányszerkezet beszabályozása
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20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz és felépítmény
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alváz és felépítmény szerepe feladata. Traktorok és autók alváz megoldásai. Traktorok
és autók felépítménye
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezések felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
C típus Vonó, függesztő és emelőszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelő berendezés szerkezete,
működése.
Csúszásgátló berendezés felépítése, működése, üzemeltetése, mélység-, helyzet-, vonóerőés kombinált-szabályozásos hidraulikus berendezések működési elve, kezelése,
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vonó, függesztő és emelőszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonószerkezetek fajtái (mechanikus és hidraulikus kapcsolású). Traktorok
függesztőszerkezete (hárompont függesztés és kétpont függesztés elve). A hidraulikus
emelőberendezés működése, kezelése. A csúszásgátló-berendezés működése,
üzemeltetése.
Az erőszabályozó-berendezés működése, üzemeltetése. A helyzetszabályozó berendezés
működése, üzemeltetése. A vegyes szabályozás lényege. Az EHR rendszerek. A
hidraulikus emelőberendezés karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a szükséges gépkapcsolatot
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a talaj lazítózását
Elvégzi a tarlóhántást
Elvégzi a szántást
Elmunkálja a szántást (simítózás, tárcsázás)
Elvégzi a magágyelőkészítést (kombinátorozás, boronázás, hengerezés, talajfertőtlenítés
Elvégzi a talaj lezárását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajlazítás gépei
C típus Forgatásos talajművelés gépei
C típus Talaj keverését végző gépek
C típus Talajtömörítést végző gépek
C típus Aprítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Talajművelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség

118

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés gépei és alapműveletei. Az eke munkája, a barázdaszelet geometriája. Az
ekékkel szemben támasztott agrotechnikai követelmények.
Ekék osztályozása, általános felépítése, szerkezeti részei, alkalmazott típusai. Tárcsás
talajművelő eszközök.
A tárcsalevél munkájának jellemzése, kialakítása, geometriai jellemzői. A tárcsatag
felépítése, szerkezeti részei. A tárcsák, ásóboronák, talajmarók kialakítása, munkaája,
üzemeltetése és alkalmazási területük.
Boronák
felépítése,
működése,
alkalmazási
területei.
Hengerek,
felszínegyengetők.Talajművelő gépkombinációk, kombinátorok, magágykészítők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az erő- és munkagépkapcsolatot létrehozza
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a talaj lazítózását
Elvégzi a tarlóhántást
Elvégzi a szántást
Elmunkálja a szántást (simítózás, tárcsázás)
Elvégzi a magágyelőkészítést (kombinátorozás, boronázás, hengerezés, talajfertőtlenítés
Elvégzi a talaj lezárását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajlazítás gépei
C típus Forgatásos talajművelés gépei
C típus Talaj keverését végző gépek
C típus Talajtömörítést végző gépek
C típus Aprítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Talajművelés gépeinek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ekék munkavégző és kiegészítő szerkezeti részeinek bemutatása függesztett és féligfüggesztett ekéken. Az eke beállítása - különböző üzemi helyzetekre - ellenőrzés,
próbaszántás,
a
szántás
minőségének
értékelése.
A tárcsás talajművelő gépek, ásóboronák, lazítók, szántóföldi- és sorközművelő
kultivátorok, kombinált talajművelő gépek szerkezeti részeinek, beállításainak bemutatása.
Gépkapcsolások, gépcsoportok létrehozása, beállítások, manőverezés, húzatási próbák, a
munkaműveletek minőségének ellenőrzése és értékelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a szükséges gépkapcsolatot
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a tápanyag-visszapótlást
Elvégzi a szervestrágya szórását
Elvégzi a műtrágya szórását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B típus Az istállótrágya-szórás gépei
B típus A szilárd műtrágyaszórás gépei
B típus A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trágyaszóró gépek csoportosítása. A szórógépekkel szemben támasztott műszaki és
agrotechnikai követelmények.
Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek. Az istállótrágya szórás gépei: szerkezeti felépítés
működés, beállítás és üzemeltetés.
A szilárd műtrágyaszórás gépei: mechanikus és pneumatikus rendszerű gépek szerkezeti
felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A kiszórt mennyiség beállításának és
ellenőrzésének lehetőségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Az erő- és munkagépkapcsolatot létrehozza
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a tápanyag-visszapótlást
Elvégzi a szervestrágya szórását
Elvégzi a műtrágya szórását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B típus Az istállótrágya-szórás gépei
B típus A szilárd műtrágyaszórás gépei
B típus A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervestrágya-szóró gépek, trágyalé- és hígtrágya szóró gépek, tartálykocsik bemutatása.
Trágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, beállítása. Gépkapcsolás, szórási próba,
ellenőrzés, mozgásmód megválasztása, manőverezés, karbantartás végzése.
Műtrágyaszóró gépek szerkezeti megoldásainak bemutatása, beállítási lehetőségeik
különböző szórásmennyiségekre. Gépkapcsolás, gépbeállítás, szóráskép és kiadagolt
mennyiség ellenőrzése, manőverezés kapcsolt gépcsoporttal, karbantartás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/12.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényápolás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a szükséges gépkapcsolatot
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Vegyszerezi a növényt (egészségügyi alkalmasság és végzettség szerint)
Elvégzi a sorköz művelést (műtrágyázás, kultiválás)
Öntözi a növényeket (szivattyú, öntözőberendezés)
Elvégzi a szárzúzást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Sorközművelők
C típus Öntözés gépei
D típus Növényvédelem gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények, csoportosításuk. A
cseppképzés elve. A növényvédő gépek általános felépítése, szerkezeti egységeinek
működése, beállítása. A növényvédő gépek beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése.
Ködképző berendezések. Az öntözőgépekkel szemben támasztott követelmények. Az
öntözőberendezések fő szerkezeti egységeinek szerkezeti felépítése, működése (szivattyúk,
csövek és csőszerelvények, szórófejek).
A vízemelés gépeinek üzemi jellemzői, kiválasztásuk, üzemeltetésük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/12.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényápolás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Vegyszerezi a növényt (egészségügyi alkalmasság és végzettség szerint)
Elvégzi a sorköz művelést (műtrágyázás, kultiválás)
Öntözi a növényeket (szivattyú, öntözőberendezés)
Elvégzi a szárzúzást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Sorközművelők
C típus Öntözés gépei
D típus Növényvédelem gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 35%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szántóföldi növényvédő gépek szerkezeti részeinek bemutatása. Szórásmennyiség
beállítása és ellenőrzése. Üzemeltetési próba, munka- és környezetvédelmi feladatok
gyakorlása.
Az öntöző berendezések fő egységeinek - szivattyú, csövek, csőszerelvények, szórófejek bemutatása. Az öntözőrendszer üzemeltetésének megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagmozgató gépek felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Anyagot rak, mozgat
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
B típus Rakodás gépei
B típus Szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagmozgató gépek munkájának jellemzése, csoportosítása. A gépekkel szemben
támasztott követelmények. A tengelyen történő szállítás gépei: pótkocsik, teherautók,
targoncák. Az egy és kéttengelyes pótkocsik vontatásakor fellépő erők.
Szállítási munkák szállítógép szükségletének meghatározása. Folyamatos üzemű szállítóés rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, a szállítási teljesítmény meghatározása,
üzemeltetésük.
Szakaszos üzemű rakodógépek: homlokrakodók, forgógémes rakodók, forgótornyos
rakodók, és egyéb rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagmozgató gépek beállítása és szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Anyagot rak, mozgat
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
B típus Rakodás gépei
B típus Szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus rakodógép típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Pótkocsik felkapcsolása az erőgépre. Billentő hidraulika működtetése. Tartálykocsikkal
folyadék felszívatása, ürítése. Markoló-, rakodógépek kezelése, üzemeltetése. Rakodási
gyakorlatok. Optimális rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/14.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek és gépcsoportok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Ellenőrzi a gép külső sértetlenségét
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Az erő- és munkagépkapcsolatot létrehozza
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a próbaüzemet, pontosítja a beállításokat
Ellenőrzi a beállításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
B típus Mezőgazdasági erőgépek, gépészeti berendezések és munkagépekre vonatkozó előírások
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás termelő üzemekben
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Optimális érő- és munkagépkapcsolat kiválasztásának elvei, kapcsolatok létrehozása. A
gépcsoportra jellemző számítások, beállítási paraméterek meghatározása, beállítása és
ellenőrzése.
Az egyes gépcsoportokra vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/15.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű és általános szilárdsági és kinematikai számításokat végez segédletek
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a próbaüzemet, pontosítja a beállításokat
Kezeli a gépek informatikai rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tengelykapcsolók méretezési elvei
C típus Tengelyek igénybevétele
C típus Tengelyek igénybevételi ábrái
C típus Motorok üzemi jellemzői és a kapcsolódó számítások
B típus Erő- és munkagépekkel kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Összeállítási rajz készítése
3. szint Alkatrészrajz készítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás termelő üzemekben
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lökettérfogat, hengerűrtartalom, sűrítési viszony. Indikált-, effektív-, mechanikai- és
literteljesítmény. A motor nyomatéka. Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás. A hatásfokok
meghatározása. Levegőszükséglet, légviszony és töltési fok.
Hidraulikus energiaátvitelben a fajlagos szállítás, térfogatáram. Hidraulikus nyomaték,
teljesítmény. Hidraulikus veszteség, áttétel, hatásfok. Talajműveléshez, tápanyagvisszapótláshoz és növényvédelemhez kapcsolódó üzemeltetési jellemzők meghatározása.
Mezőgazdasági gépek üzemeltetése: Hosszirányú stabilitás. Keresztirányú stabilitás lejtőn,
kanyarban. Vonóhorog teljesítmény. Vontatási hatásfok. Üzemi veszteségek (áttételi,
csúszási, önvontatási, emelkedési, légellenállási)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Karbantartási dokumentációt készít, vezet
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Korrózióvédő anyagok
C típus Karbantartás dokumentumai
C típus A gépek bejáratása, korrózió elleni védelme, gépek tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás termelő üzemekben
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Karbantartás fontossága. Karbantartás szervezése. Karbantartási fokozatok műveletei az
erő- és munkagépeknél. Karbantartás eszközei. Karbantartási műveletek mezőgazdasági
erő- és munkagépeknél.
Védőanyagok csoportosítása. Mezőgazdasági gépek tárolása. Géptárolás szükségessége,
létesítményei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
Folyadékszinteket ellenőriz
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Ellenőrzi a gép külső sértetlenségét
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
Időszakos karbantartásokat végez
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Karbantartás dokumentumai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 55%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemeltetés előtti ellenőrzések (pl. olajszintek, holtjátékok), beállítások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.3/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
Folyadékszinteket ellenőriz
Ellenőrzi a gép külső sértetlenségét
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
Időszakos karbantartásokat végez
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Karbantartási dokumentációt készít, vezet
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Időszakos karbantartások
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépekre meghatározott munkák elvégzése (pl. olaj- és szűrő csere)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.4/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
Folyadékszinteket ellenőriz
Informálódik a gépcsoport működéséről
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Korrózióvédő anyagok
C típus A gépek bejáratása, korrózió elleni védelme, gépek tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különféle gépek, gépcsoportok tárolása.
Gépudvar kialakítása, egyéb létesítmények

137

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/17.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek álapotfelmérésének elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működési rendellenességet megfigyel
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
A hibás rendszer diagnosztikai pontjain elvégzi a méréseket
A gyári üzemeltetési paramétereket összehasonlítja a mért értékekkel
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Informálódik a gép rendellenes működéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságai
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságai
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságai
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Mezőgazdasági gépek állapotváltozásainak formái
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása
B típus A gépjavítás alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Mérő és diagnosztikai eszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Műszaki rajz készítés tárgyról 5%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Műszaki rajz értelmezése 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás diagnosztikával foglalkozó üzemekben
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Diagnosztika fogalma, szerepe a gépüzem területén, fejlődésének iránya. Belsőégésű
motorok diagnosztikai vizsgálata. Szelepvezérlés vizsgálata, ellenőrzésének módszerei.
Dízelmotor tüzelőanyaganyag-ellátó rendszerének vizsgálata és beszabályozása.
Dízel próbapadok és alkalmazásának szükségessége. Tüzelőanyag-fogyasztás mérése.
Henger tömítettség vizsgálata. Hengerteljesítmény különbség mérése.
Otto-motorok gyújtóberendezésének vizsgálata. Öndiagnosztikai rendszer alkalmazása.
Teljesítmény-átviteli szerkezet és hidraulikus berendezés diagnosztikai vizsgálata
Hidrosztatikus hajtóművek vizsgála. Futómű, kormány- és fékszerkezet diagnosztikai
ellenőrzése. Fékerő mérése próbapadon. Villamos berendezések vizsgálata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/17.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek diagnosztikai vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a gépek informatikai rendszerét
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
A hibás rendszer diagnosztikai pontjain elvégzi a méréseket
A gyári üzemeltetési paramétereket összehasonlítja a mért értékekkel
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tengelyek igénybevétele
C típus Tengelyek igénybevételi ábrái
C típus Mezőgazdasági gépek állapotváltozásainak formái
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
4. szint Mérő és diagnosztikai eszközök használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés-feltárás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztika tanműhely
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belsőégésű motorok károsanyag-tartalmának vizsgálata. Szelepvezérlés vizsgálata,
ellenőrzése. Dízelmotor tüzelőanyag-ellátó rendszer vizsgálata és beszabályozása, dízel
próbapadok és alkalmazásának szükségessége.
Tüzelőanyag-fogyasztás mérése. Henger tömítettség vizsgálata. Hengerteljesítmény
különbség mérése. Otto-motorok gyújtóberendezésének vizsgálata.
Öndiagnosztikai rendszer alkalmazása, bemutatása. Teljesítmény-átviteli szerkezet
diagnosztikai vizsgálata.
Hidraulikus berendezés diagnosztikai vizsgálata, hidrosztatikus hajtóművek ellenőrzése,
beszabályozása, hibakeresés.
Futómű, kormány- és fékszerkezet diagnosztikai ellenőrzése. Fékerő mérése próbapadon.
Villamos berendezések vizsgálata, mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/17.3/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
Informálódik a gépcsoport működéséről
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Elhárítja a hibát
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Zsugorkötések
C típus Rugók
B típus A gépjavítás alapfogalmai
C típus A gépjavítás technológiai eljárásai
C típus Alkatrészek felújítása
C típus Mezőgazdasági gépek részegységének javítása
C típus Gépjavítás dokumentumai
C típus A gépek bejáratása, korrózió elleni védelme, gépek tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
3. szint Megmunkáló kéziszerszámok használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás

141

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Gépjavító tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépalkatrészek tisztítása. A felújítás mechanikai módszerei. Gépalkatrészek felújítása
(hegesztéssel, elektrokémiai és kémiai eljárással, műanyag felvitellel és fémragasztással).
Alkatrészek ellenőrzése, hiba felvételezése.
A hengertömb, a forgattyús hajtómű, hűtő-, kenőberendezések, a tüzelőanyag-ellátó
berendezések javítása, beállítása. A teljesítmény-átviteli berendezések javítása, szerelése.
Talajművelés, növényápolás és az anyagmozgatás gépeinek javítása. Javított gépek
végkikészítése
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30. TANANYAGEGYSÉG

131/18.0/0242-06

Vezetés és szervezés
elméleti alapjai

azonosítója

szk

131/18.1/0242-06
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0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/18.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetés és szervezés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informálódik a gépcsoport működéséről
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Karbantartási periódusokat, feladatokat tanulmányoz
Javítási dokumentációt készít, vezet
Meghatározza a munkavégzés folyamatát
Karbantartási, javítási ütemtervet készít
Helyszínre juttatja a javításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, dolgozókat
Napi eligazítást tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A karbantartás és javítás szervezése
C típus Ergonómia
B típus Mezőgazdasági erőgépek, gépészeti berendezések és munkagépekre vonatkozó előírások
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Önfegyelem
Szervezőkészség

143

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Határozottság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tápanyag-visszapótlás, a talajművelés és a növényápolás munkáinak munkaszervezési
kérdései, gépláncok szervezése. A karbantartás, javítási munkák ütemezése, a szükséges
feltételek biztosítása a munkák szervezése, irányítása
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31. TANANYAGEGYSÉG

131/1.0/0295-06

Erdő élővilágának
elméleti alapjai

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
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131/1.2/0295-06
131/1.3/0295-06
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131/1.5/0295-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti ökológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajművelést
Erdőápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Éghajlat- és talajtan
C típus Erdészeti ökológia
D típus Az erdő földrajzi, gazdasági beosztása, térképismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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A képzési helyszín jellege:
Erdészeti Szaktanterem
Erdőterület
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Időjárás és éghajlat. Meteorológiai elemek. Éghajlati tényezők. Az erdő éghajlata, mezo- és
mikroklíma.
Egyszerűbb
meteorológiai
műszerek.
A talaj fogalma, kialakulása és tulajdonságai. A talaj fizikai tulajdonságai, talajmechanika,
fizikai talajféleségek. A talaj terepi munkavégzést befolyásoló jellemzői. Fontosabb
talajtípusok
(főtípusok).
A termőhely fogalma, ökológiai tényezők. Éghajlati, földfelszíni, hidrológiai, talajbeli és
élőkörnyezeti tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdei növény- és állattan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajművelést
Elvégzi a vágástakarítást
Ültetést végez
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Növényszervezet- és élettan
C típus A növénytermesztés alapműveletei
D típus Erdei növények és állatok
D típus Dendrometria
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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A képzési helyszín jellege:
Erdészeti Szaktanterem
Erdőterület
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fás növények morfológiai, anatómiai és élettani alapismeretei. Fenyők: erdeifenyő,
feketefenyő, lucfenyő, vörösfenyő, egyéb fenyők. Állományalkotó lombfák: tölgyfélék,
bükk, akác, nyárfélék, fűzfélék.
Kísérő fajok: gyertyán, juharfélék, hársfélék, kőrisfélék, szilfélék, éger, nyír, vadgyümölcsök. Cserjék: bodza, som, mogyoró, galagonya, kökény, vadrózsa, kecskerágók,
egyéb cserjék.
A gombák haszna, kára, jelentősége, kalapos gombák, kórokozó gombák. Erdei vadfajok,
madarak, rovarok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.3/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőműveléstani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajművelést
Elvégzi a vágástakarítást
Ültetést végez
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Növényszervezet- és élettan
C típus A növénytermesztés alapműveletei
D típus Dendrometria
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
D típus A maggazdálkodás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A felkészítés gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti Szaktanterem
Erdőterület
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdő- és a termőhelytípus fogalma. Fatermesztési alapfogalmak, munkafolyamatok.
Fontosabb fafajok magvai és érési idejük, lombfák magjainak gyűjtése, kezelése, tárolása,
rétegelése. Tobozgyűjtés, tárolás és magpergetés, technikai berendezései.
Csemetekerti munkák és berendezések. Talajművelés, tápanyag-utánpótlás, vetés, ültetés,
dugványozás, iskolázás, ápolás, öntözés. Hagyományos és intenzív csemetetermelés,
burkolt gyökérzetű csemetetermelés.
Természetes felújítás magról és sarjról. Mesterséges felújítás, terület-, talajelőkészítés
különböző termőhelyeken. Erdősítési technológiák, ültetési hálózat, elegyítés. Erdősítések
pótlása, ápolása, védelme. Az erdőnevelés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.4/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Fahasználattani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Növényszervezet- és élettan
C típus A növénytermesztés alapműveletei
D típus Dendrometria
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
C típus A főbb célállomány-csoportok nevelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A felkészítés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti Szaktanterem
Erdőterület
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fa tulajdonságai, a fahibák. Legfontosabb fafajaink felhasználási köre, a fontosabb erdei
választékok szabványa. A fahasználat módjai és művelete. Az erdei feltáróhálózat.
Fahasználati munkahelyek. Előhasználat, véghasználat.
A fakitermelés műveletei. A fa tőtől való elválasztása. A gallyazás, választékolás,
darabolás, felkészítés és készletbe vétel végrehajtása. A motorfűrészes fakitermelés
technológiái, egyéb fakitermelési technológiák. A faanyagmozgatás műveletei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.5/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőgazdálkodási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Az előírásoknak megfelelően irányítja, szervezi a munkavégzést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A főbb célállomány-csoportok nevelése
B típus Erdővédelem
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
B típus Szervezési, vezetési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A felkészítés gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti Szaktanterem
Erdőterület
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állami tulajdonú erdőkön gazdálkodó részvénytársaságok. A magántulajdonú erdőkön
gazdálkodó vállalkozási formák. Az Állami Erdészeti Szolgálat mint szolgáltató és mint
ellenőrző szervezet.
Az erdőállomány-gazdálkodási terv, és szerepe az erdőgazdálkodásban. Az üzemterv
készítése, az erdőterv és az erdősítések tervezése közötti kapcsolat. Az erdőterv és a
fahasználatok tervezése közötti kapcsolat
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.6/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
A főbb célállománycsoportok nevelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Növényszervezet- és élettan
C típus A növénytermesztés alapműveletei
D típus Dendrometria
C típus A főbb célállomány-csoportok nevelése
D típus A maggazdálkodás gépei
B típus Szervezési, vezetési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti Szaktanterem
Erdőterület
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bükkösök, tölgyesek, akácosok, nyárasok, fenyvesek termesztése és kitermelése.
Az egyes célállománycsoportok nevelése (erdősítés, felújítás, telepítés, ápolás,
nevelővágások)
Előhasználati és véghasználati fakitermelés célállomány-csoportok szerint, különös
tekintettel a kíméletes gépi munkavégzésre
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Területelőkészítés gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajművelést
Elvégzi a vágástakarítást
Bozótirtást végez
Tuskózást végez
Tuskókiemelést végez hidraulikus tuskókiemelővel
Tuskómarást végez
Ültetést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erdővédelem
C típus A vágástakarítás gépei
C típus A tuskózás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserje és bozótirtás gépei (nyeles körfűrész, szárvágó). Vágástakarító-gépek, szárzúzók.
Tuskókiemelő gépek. Tuskózás robbantással. Tuskókörülvágó, tuskófúró és
tuskóforgácsoló gépek. Gyökérfésűk, tolólapos gépek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Területelőkészítés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajművelést
Elvégzi a vágástakarítást
Bozótirtást végez
Tuskózást végez
Tuskókiemelést végez hidraulikus tuskókiemelővel
Tuskómarást végez
Ültetést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erdővédelem
C típus A vágástakarítás gépei
C típus A tuskózás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépszerelő tanműhely
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Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágástakarító-gépek felszerelése, vágáshulladék összegyűjtése, a gép karbantartása.
Bozótirtók felszerelése, üzemeltetése, karbantartása. Bozótirtás folyamata. Gyökérfésű
erőgéphez kapcsolása, beállítása, üzemeltetése, karbantartása.
Gyökérfésűk, bozótirtók, szárzúzók szekezeti felépítése, szerelése.Tuskókiemelő-gépek
erőgéphez kapcsolása, beállítása, üzemeltetése. A tuskók letakarítása, illetve
összegyűjtése. Tuskómaró erőgéphez kapcsolása, működtetése, tisztítása, karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajelőkészítés gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajművelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A pásztás talajelőkészítés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különleges célú tárcsák. A tárcsák beállítása, üzemeltetése, karbantartása. Fogasboronák,
talajsimítók, hengerek csoportosítása, általános felépítése, beállítása, üzemeltetése és
karbantartása.
Szárnyas talajlazítók, a tuskózatlan területek szántás nélküli talajelőkészítése. A talajlazítók
általános felépítése, beállítása, üzemeltetése és karbantartása

155

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajelőkészítés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajművelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A pásztás talajelőkészítés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépszerelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális ekék beállítása - különböző üzemi helyzetekre - ellenőrzés, próbaszántás, a
szántás minőségének értékelése. Szárnyaslazítók, fogasboronák, talajsimítók, hengerek
beállítása, üzemeltetése és karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, dugványozás gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a magvetést
Elvégzi a dugványozást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ültetés és dugványozás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetési módok. A vetőgépekkel szemben támasztott agrotechnikai és műszaki
követelmények. A vetőgépek csoportosítása.
A csemeteültető gépek általános szerkezeti felépítése és csoportosításuk. Talajelőkészítőés
ültető gépcsoportok általános jellemzése. Automatikus csemeteültető gépek.
Az ültetőgépek erőgéphez kapcsolása, beállítása, üzemeltetése és karbantartása.
A pneumatikus ollók szerkezeti felépítése, üzemeltetése és karbantartása. Az üzemelés és
karbantartás biztonságtechnikai előírásai.Mag- és dugványtárolók berendezései, gépei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, dugványozás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a magvetést
Elvégzi a dugványozást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ültetés és dugványozás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépszerelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus vetőszerkezettel ellátott sorbavetőgépek szerkezeti felépítésének bemutatása.
A vetőgépek beállítása különböző kivetendő magmennyiségre, forgatási vagy húzatási
próba. Csoroszlyák, nyomjelzők, vetőszerkezetek beállítása.
Gépcsoport összeállítása, mozgásmód gyakorlása, csatlakozó sorok, vetési mélység
ellenőrzése. Vetőgépek kiszolgálása, karbantartása.
Extenzív, intenzív ültetőgépek és iskolázó gépek szerkezete, szerelése

159

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

131/5.0/0295-06

Csemetetermesztés
gépei

azonosítója

szk
szk

131/5.1/0295-06
131/5.2/0295-06

12
0

0
0

0
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Csemetetermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a magvetést
Elvégzi a dugványozást
Csemetekiemelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A maggazdálkodás gépei
C típus Az ültetés és dugványozás gépei
C típus A csemeteápolás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Csemetealávágó gépek. Csemete-, és suhángkiemelő gépek. Kötegelő és vermelőgépek.
Iskolázógépek. Csemetetermelés gépsorai (pl. Rath, Egedal). A gépek beállítása. Szabad
gyökérzetű intenzív csemetetermesztés gépei.
Burkolt gyökérzetű csemetetermesztés gépei. (pl. Paperpot gépsor, tekercsbe iskolázó
gépek, konténeres csemetetermesztés). Tőzegtépő gépek , tőzegrosta
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Csemetetermesztés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a magvetést
Elvégzi a dugványozást
Csemetekiemelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A maggazdálkodás gépei
C típus Az ültetés és dugványozás gépei
C típus A csemeteápolás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépszerelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csemeteültető gépek erőgéphez kapcsolása, beállítása, üzemeltetése. Ültetés gyakorlása. A
csemeteültetők biztonságtechnikai előírásai. Csemeteültetés gödörfúrással: gödörfúró
felszerelése, beállítása, üzemeltetése. Nemesnyárasok telepítése mélyfúrással.
Iskolázógép üzembe helyezése, beállítása, üzemeltetése, karbantartása. Burkolt gyökérzetű
csemete termelés gépsorának üzemeltetése. Dugványozógép üzemeltetése, tisztítása,
karbantartása.
Öntözés munkaműveletei, eszközei szerelvényei. Különböző vízszivattyúk üzemeltetése.
Kiemelés: különböző kiemelőgépek beállítása üzemeltetése, tisztítása, karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vágástakarítást
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
C típus A cserje- és bozótirtás gépei
C típus A mechanikus növényápolás eszközei
B típus Az erdőápolás gépei
B típus Motorfűrészek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédelem a csemetetermelésben és az erdősítések ápolásában. Permetlé készítés
gépei.
Háti
permetezők.
Motoros
háti
permetező
és
porozógépek
Sorközművelő kultivátorok, sorközművelő tárcsák szerkezeti felépítése, működése.
Rotációs talajmaró és adaptereinek felépítése, működése és beállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőápolás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vágástakarítást
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
C típus A cserje- és bozótirtás gépei
C típus A mechanikus növényápolás eszközei
B típus Az erdőápolás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint A dugványozás és a növényápolás gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépszerelő tanműhely
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Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sorközművelő kultivátorok, sorközművelő tárcsák, növényvédő gépek üzembe helyezése,
üzemeltetése. Gyomirtás rotációs talajmaróval, felszerelés, üzemeltetés, tisztítás,
karbantartás
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37. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Motor- és tisztítófűrészek gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Fadöntést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
C típus A cserje- és bozótirtás gépei
C típus A mechanikus növényápolás eszközei
B típus Motorfűrészek
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motoros láncfűrész és tisztítófűrészek fő szerkezeti részei. Motorikus, teljesítményátviteli és munkavégző rész felépítése, működése. A motor részei: tüzelőanyag-ellátó
rendszer, indítóberendezés, gyújtórendszer.
Teljesítmény-átvitel: röpsúlyos tengelykapcsoló. Munkavégző rész: csillagkerék,
vezetőlemez, gyalufogas lánc. Kiegészítő berendezések: munkavédelmi felszerelések.
Az adapterek felépítése, alkalmazása, technológiai, munkavédelmi előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Motor- és tisztítófűrészek gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Fadöntést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erdőművelés
C típus A cserje- és bozótirtás gépei
C típus A mechanikus növényápolás eszközei
B típus Motorfűrészek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépszerelő tanműhely
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Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motorfűrész üzembe helyezése, az idevonatkozó óvórendszabályok ismertetése, egyéni
védőfelszerelések ellenőrzése, használata. A motorfűrészes munka gyakorlása, először
egyszerű darabolásban.
A darabolás gyakorlása különböző feltételek és vastagság mellett. A fűrészlánc beszorulás
elkerülése, ékelés, esetlegesen beszorult fűrész kivétele.
A tisztítófűrész üzembe helyezése, az idevonatkozó óvórendszabályok ismertetése, egyéni
védőfelszerelések ellenőrzése, használata. A tisztítófűrészes munka gyakorlása
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38. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Gallyazás gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Gallyazást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorfűrészek
B típus A gallyazás gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gallyazógépek csoportosítása, felépítésük, működési elveik, alkalmazási területük. A
gallyazó-gépek szerkezeti felépítése, kialakításuk (pl. ívkéses, övkéses, rotor elven
működő). A sztator és rotor elven működő gallyazó gépek üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Gallyazás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Gallyazást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorfűrészek
B típus A gallyazás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépszerelő tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gallyazás gyakorlása a megfelelő fűrész kiválasztásával
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39. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészítés gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fakérgezést végez
Hasítógépet kezel
Faaprító-gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kérgezőgépek
B típus Hasítógépek
B típus Aprítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A felkészítés gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kalapácsos, forgógyűrűs, marófejes, gyalukéses kérgezőgépek szerkezeti felépítése,
kezelése, üzemeltetése, karbantartása. A munkavégző részek cseréje. A hidraulikus és
mechanikus hasítógépek szerkezete, üzemeltetése, technológiája.
A hasítógépek kiszolgálása. A dobos és tárcsás aprítógépek szerkezeti felépítése,
üzemeltetése. A felkészítés gépeinek biztonságtechnikai előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészítés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fakérgezést végez
Hasítógépet kezel
Faaprító-gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kérgezőgépek
B típus Hasítógépek
B típus Aprítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A felkészítés gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
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Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző kérgező-gépek erőgéphez kapcsolása, üzembe helyezése, karbantartása. Az
alapanyag és a kérgezett termék készletezése. A kérgezés gyakorlása a különböző kérgező
gépeken. Különböző hasító-gépek erőgéphez kapcsolása, üzembe állítása.
A hasítógép kiszolgálása, a hasító szerszám karbantartása, cseréje. A hidraulikus rendszer
karbantartása. A különböző aprítógépek üzembe állítása. Az aprítás folyamata, a
fadöntéstől az apríték tárolásáig.
Az aprítógép kezelése, karbantartása, szerszámcseréje és élezése
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40. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Farakodás gépeinek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítést végrehajt
Közelítést végez traktorral
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Kötélpályadaruval faanyagot mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közelítés gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A rakodás gépei
B típus A szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A karbantartó eszközök használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magajáró rakodógépek, önrakodó szállítóeszközök. A hidraulikus rakodódaruk. A
rakodógépek a faanyagmozgatás különböző fázisaiban (rakodókon, felkészítőhelyeken,
felkészítőtelepeken), rakodócsörlők, rakodótranszportőrök, targoncák.
A hidraulikus rakodógépek kialakítása, szerkezeti megoldásai, felépítésük, működésük; a
gépek kezelése üzemeltetése a technológia szerint, karbantartás, hibaforrások, kisebb
javítások. Csörlős közelítő gépek szerkezeti megoldásai, működése, kezelése.
Hajtás nélküli és hajtással ellátott kiszállító szerelvények, szerkezeti felépítésük,
üzemeltetésük, paramétereik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Farakodás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítést végrehajt
Közelítést végez traktorral
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Kötélpályadaruval faanyagot mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közelítés gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A rakodás gépei
B típus A szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A karbantartó eszközök használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
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Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus rakodógép típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Rakodási gyakorlatok rövid és hosszú választékban, illetve hosszúfában. Optimális
rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Többcélú fakitermelés szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Gallyazást végez
Fadöntést végez
Közelítést végrehajt
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önjáró betakarítógépek
A típus Motorfűrészek
B típus A gallyazás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben

177

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Döntő-rakásoló gépek szerkezeti felépítése. A gépek kezelése, karbantartása. Döntőrakásoló gépek üzemelése, az alkalmazás technológiája, rövidfás, hosszúfás
munkarendszer, biztonságtechnikája. Alkalmazott vágószerkezetek megoldásai.
A gépek biztonsági felszerelései, egyéni védőeszközök. Döntő-gallyazó-daraboló,gallyazó
daraboló gépek szerkezeti megoldásai. A döntőfejek kialakításai.Döntő-gallyazó-darabolóközelítő gépek.
A gallyazó- daraboló gépek A gallyazó-daraboló fej megoldása; a szerkezeti azonosságok
és hazai alkalmazási lehetőségek. A gépeknél alkalmazott elektronikus berendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Többcélú fakitermelés beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdőápolást végez
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Darabolást végez
Gallyazást végez
Fadöntést végez
Közelítést végrehajt
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önjáró betakarítógépek
A típus Motorfűrészek
B típus A gallyazás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Döntő-rakásoló gépek szerkezeti felépítése, a gépek kezelése, karbantartása. Döntőrakásoló gépek üzemelése. Alkalmazott vágószerkezetek bemutatása. A gépek biztonsági
felszerelései, egyéni védőeszközök.
Döntő-gallyazó-daraboló, gallyazó-daraboló gépek bemutatása. A döntőfejek kialakításai.
A gallyazó-daraboló fej megoldása; a szerkezeti azonosságok és hazai alkalmazási
lehetőségek.
Gépek kezelése, karbantartása, üzemelés, alkalmazás technológiája, biztonságtechnikája
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/12.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Beállítási és üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítést végrehajt
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Kötélpályadaruval faanyagot mozgat
Ültetést végez
Elvégzi a dugványozást
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Hasítógépet kezel
Faaprító-gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A felkészítés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Területelőkészítés gépeinek beállítási értékeinek meghatározása. A vetéshez, ültetéshez,
dugványozáshoz szükséges beállítási adatok meghatározása. A felkészítés gépeinek
beállításához szükséges üzemeltetési paraméterek meghatározása.
Az anyagmozgatás teljesítményigényének, a szállított mennyiség meghatározása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti gépek üzemfenntartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tuskókiemelést végez hidraulikus tuskókiemelővel
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Közelítést végrehajt
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Faaprító-gépet üzemeltet
Kötélpályadaruval faanyagot mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A cserje- és bozótirtás gépei
C típus A vágástakarítás gépei
B típus Az erdőápolás gépei
A típus Motorfűrészek
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A rakodás gépei
B típus A szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Erdészeti gép-szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erdészeti gépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. Erdészeti gépeken
alkalmazott megfogó és munkavégző elemek jellemző meghibásodásai, azok javítása,
alkatrészek felújításának lehetőségei, módszerei.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.2/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti gépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tuskókiemelést végez hidraulikus tuskókiemelővel
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Közelítést végrehajt
Szállítást végez az egyéb vágástéri faanyagmozgatókkal
Faaprító-gépet üzemeltet
Kötélpályadaruval faanyagot mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A cserje- és bozótirtás gépei
C típus A vágástakarítás gépei
B típus Az erdőápolás gépei
A típus Motorfűrészek
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A rakodás gépei
B típus A szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdészetben használatos gépek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.3/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tuskókiemelést végez hidraulikus tuskókiemelővel
Fűrészelést végez motorfűrésszel
Faaprító-gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A cserje- és bozótirtás gépei
C típus A vágástakarítás gépei
B típus Az erdőápolás gépei
A típus Motorfűrészek
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A rakodás gépei
B típus A szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A karbantartó eszközök használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erdészeti gépek, berendezések szétszerelése, hibafelvételezési jegyzőkönyvek készítése,
javítási, felújítási lehetőségek meghatározása. Egyszerűbb felújítási folyamatok (pl.
leszabályozás) elvégzése.
A gép összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/14.1/0295-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti munkák szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírásoknak megfelelően irányítja, szervezi a munkavégzést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erdőművelés
B típus Erdővédelem
C típus A fahasználat tervezése
B típus Faállomány-szerkezettani és fatermési alapfogalmak
D típus Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása
D típus Az erdőterv
C típus A főbb célállomány-csoportok nevelése
B típus Szervezési, vezetési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A karbantartó eszközök használata
5. szint Terület- és talajelőkészítő gépek használata
5. szint Erdőápoló eszközök, gépek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint A felkészítés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Empatikus készség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Esetleírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek, gépkapcsolatok az adott területre való helyes megválasztása (szabályzatok és
egyéb előírások figyelembevételével), Üzemeltetési feltételek, üzemeltetés. A
munkaterületen a tűz-, biztonsági- és környezetvédelmi előírások betartása és betartatása
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Az 54 525 02 0010 54 02 azonosító számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben.
Tűzvédelmi előírások.
Teendők tűz esetén.
Tűzoltóberendezések használata.
Elsősegélynyújtás.
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére.
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
− az eszméletlenség
− heveny rosszullétek
− fájdalommal járó kórképek
− belgyógyászati balesetek
− mérgezések
− sérülések
− elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés.
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmelkapcsolatos események kivizsgálásában,
dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem.
Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybasorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem.
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. Természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz.
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem szabályozása.
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A levegő.
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok és
hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok.
Települési és termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Absztrakt gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés.
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás.
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója.
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése.
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
− fémszerkezetek rajzai
− technológiai rajzok
Rendszerek rajzai:
− kapcsolási vázlatok
− villamos rendszerek rajzai
− építészeti rendszerek rajzai
− folyamatábrák és folyamatrendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C típus Mérési utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
alkatrész rajz értelmezése 40%
Csoportos versenyjáték 30%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépészeti Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával. Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával.
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel.
Szögmérések szinuszvonalzóval.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Mérés mérőhasábokkal.
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel.
Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával.
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi vázlatok készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
nálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak,
táblázatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hibák.
Metrológiai jellemzők. Műszerhibák. Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel.
Hossz- és szögmérő eszközök.Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Külső felületek mérésének eszközei, folyamata.
Belső felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének
eszközei, folyamata.
Mérőhasábok és azok alkalmazása. Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű és
nagypontosságú ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső és belső menetek mérésének,
ellenőrzésének eszközei, folyamata.
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,
alkalmazásuk. Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

48. TANANYAGEGYSÉG

131/3.0/0111-06

Fémek kézi és kézi
kisgépes alakítása

azonosítója
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sza
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131/3.2/0111-06
131/3.3/0111-06
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elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság, minőségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségbiztosítási alapismeretek
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− a műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
− az alkalmazott mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és szakszerű használata
− az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek megválasztása
− a különböző állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető alak- és méretpontosság
− a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása
− gyártás során - a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében - a megfelelő számú és a
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések elvégzésének fontossága
− a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függő
fő jellemző paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő összefüggések elemzése, a
minőségre kifejtett hatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagjelölések értelmezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványhasználati ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Szabványos ipari vasötvözetek
C típus Szabványos könnyűfém ötvözetek
C típus Szabványos színesfém ötvözetek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%
A képzési helyszín jellege:
Gépész Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése
Az ipari vasötvözetek csoportosítása:
Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira.
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint.
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és
EN szerint
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.3/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok egyéb jellemzői
D típus Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás.
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai).
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai.
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból.
A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.4/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Előrajzolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Előrajzolás
B típus Képlékenyalakítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Beszédkészség
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előrajzolással szembeni követelmények.
Az előrajzolás lépései:
− a munkadarab ellenőrzése
− a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása,
− a felrajzolandó felület festése, színezése,
− a rajzoló- és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése,
− előrajzolás,
− ellenőrzés
Az előrajzolás szerszámai, eszközei.
Mérő és ellenörző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzolás eszközei.
Az előrajzolás folyamata.
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai.
Síkbeli és térbeli elõrajzolás:
− síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
− többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.5/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
2. szint Beszédkészség
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
rajz értelmezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok.
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése:
− illesztés reszeléssel
− hántoló szerszámok, eszközök
− lemezalkatrész készítése
− sík és ívelt felületek hántolása
− a dörzsárazás szerszámai és művelete
− tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
− illesztés dörzsárazással
− csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
− illesztés csiszolással
− oldható kötések készítése, szerelése
− komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

49. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti kötések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Oldható kötések
C típus Nemoldható kötések
B típus Korrózióvédelem
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépészeti Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük
Oldható kötések
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok.
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése
Csavarozás és szerszámai
Csavarbiztosítási eljárások jellemzői.
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet készítés és a
csavarkötés munkabiztonsági előírásai.
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása.
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk.
A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei. Különféle szegecskötési
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk.
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések
Hegesztés
− a kötések rajzi ábrázolásának értelmezése
− a hegeszthetőség feltétele
− a gázhegesztés eszközei, anyagai, segédanyagai,
− a lángvágás eszközei, anyagai, segédanyagai,
− a villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai,
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzőik
− fogyó elektródás hegesztés
− wolfram elektródás hegesztés
− széndioxid védőgázas hegesztés
− fedettívű hegesztés
− a keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe. Az adhézió fogalma. A forrasztás
felület-előkészítése. Alkalmazott segédanyagok.
Savas és savmentes dezoxidáló szerek
− az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése
− a lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
− a ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

50. TANANYAGEGYSÉG

131/2.0/0220-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Oldható kötések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Oldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei,
műveletei.
Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei,
műveletei
Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei.
A csavar-, ék-, reteszkötések mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemoldható kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Nemoldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági előírásai.
A szegecskötések mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során.
Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási területe,
szereléstechnológiája, munkabiztonsági előírások.
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei, kötési módok.
A ragasztás biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, előírások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.3/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Kemény és lágyforrasztás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Nemoldható kötések
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forraszanyagok, a forrasztólámpa működése
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási
eljárásai
A
forrasztás
munkabiztonsági
előírásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.4/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
A típus A gázhegesztés biztonsági ismeretei
A típus A gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztő berendezések, tartozékok
 hegesztésnél alkalmazott gázok
 lángfajták
 varratfajták
 balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása és eljárása
 a lánghegesztés munkabiztonsági előírásai
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése
− lánggyújtás, különböző minőségű lángok beállítása
− olvasztás, tompa- és sarokvarratok készítése
− lángvágás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.5/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi ívhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
A típus Az ívhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A típus Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
A típus Szabványok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Hegesztési varratjelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, művelete
Áramerősség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból
Varratfajták
Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése
− áramerősség beállításának gyakorlása különböző feszültség-források, anyagok és
elektródák esetén
− ívgyújtás gyakorlása, tompa- és sarokvarratok készítése
− komplex munkák, ellenőrző feladatok
AWI, AFI hegesztés
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51. TANANYAGEGYSÉG

131/3.0/0220-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
A korrózióvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
B típus Korrózióvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépészeti Szaktanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korrózió
− fajtái
− befolyásoló tényezői
− megjelenési formái
A felületek előkészítése
− az előkészítő műveletek feladata
− fémfelületek mechanikai és kémiai homogenizálása, eljárásai, eszközei,
− a zsírtalanítás célja, eljárásai, eszközei, berendezései
Nemfémes bevonatok
− az eloxálás célja, alkalmazási területe, műveleti sorrendje
− a foszfátozás célja, alkalmazási területe, műveleti sorrendje
− a barnítás célja, alkalmazási területe, műveleti sorrendje
Galvánbevonatok
− a galvanizálás alapfogalmai
− a galvánbevonatok célja, alkalmazási területe, a réteg felépítése
− jellegzetes galvanizáló művelet sorrendje
Mázolás, lakkozás
− a lakkozás műveleti sorrendje, az egyes műveletek célja
− az alapozók, lakkok, tapaszok csoportosítása
− felviteli technológiák
Műanyagporszórás (szinterezés) műveletei
Tűzi fémbevonatok
− jellemzése
− eljárásai
Biztonságtechnika, környezetvédelem
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0220-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ábrázolási módok
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
B típus Korrózióvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felületek előkészítése
Mázolás, lakkozás
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131/1.0/0221-06

Gépelemek szerelési
ismeretei

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

131/1.1/0221-06
131/1.2/0221-06
131/1.3/0221-06
131/1.4/0221-06
131/1.5/0221-06
131/1.6/0221-06

24
23
32
18
18
0

0
0
0
0
0
5

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
120
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelési dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ábrázolási módok
A típus Síkmértani szerkesztések
B típus Szabványhasználati ismeretek
B típus Műszaki rajzok alaki és formai ismeretei
B típus Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
B típus Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
B típus Szerelési műveletterv
B típus Szerelési műveleti utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
− szerkezetek rajzai
− technológiai rajzok
Szereléstechnika alapfogalmai, dokumentumai
− szerelés fogalma és főbb műveletei (előkészítés, előszerelés, közbenső szerelés,
végszerelés, beszabályozás)
− gép, fődarab, részegység és alkatrész fogalma
− szerelési bázisok
− szerelési dokumentációk (szerelési vázlat, szerelési műveletterv és műveleti utasítás, hiba
felvételi jegyzőkönyv és hibafelvételi utasítás, mérési jegyzőkönyv, gépkönyv ) tartama.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentumokon alkalmazott jelképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus rajzjelek
B típus Csőhálózati rajzjelek
B típus Hidraulikus rajzjelek
B típus Villamos rajzjelek
B típus Szereléshez kapcsolódó jelek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszerek rajzai
− kapcsolási vázlatok
− villamos rendszerek rajzai
− építészeti rendszerek rajzai
− folyamatábrák és folyamatrendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.3/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Átfogó gépszerelési ismeretek
C típus A működési jellemzők kiszámítása
C típus Az általános fizikai jellemzők kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
B típus Mértékegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beállításhoz szükséges számítások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.4/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagtulajdonságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mechanikai tulajdonságok
C típus Hőtechnikai tulajdonságok
C típus Villamos tulajdonságok
C típus Korróziós tulajdonságok
C típus Technológiai tulajdonságok
C típus Egyéb anyagjellemzők
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok tulajdonságai, jellemzőik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.5/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasznált anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasfémek
B típus Nemvas-fémek
C típus Többalkotós szerkezeti anyagok
B típus Nemfémes anyagok
B típus Hűtő- és kenőanyagok
B típus Csiszoló- és políranyagok
B típus Hajtóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépelemek szerelésénél alkalmazott anyagok és segédanyagok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.6/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Szereléskor alkalmazott mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési utasítás
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B típus Felületi érdesség mérése és ellenőrzése
C típus Roncsolásmentes anyagvizsgálat
C típus Keménységmérés
C típus Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)
5. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások, gépkönyvek
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Stabil kéztartás
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szerelő műhely
Mérőszoba
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellemző hidraulikus, pneumatikus paraméterek mérése, az üzembe helyezés, karbantartás
során
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131/2.0/0221-06

sza
sza
Szerelési gyakorlatok sza
sza
sza

azonosítója

131/2.1/0221-06
131/2.2/0221-06
131/2.3/0221-06
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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18
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gyakorlati
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90

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajtások szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon (szíj-,
ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomatékátszármaztató hajtások
B típus Oldható kötések
B típus Nemoldható kötések
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
B típus Eszközismeret
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika
Műszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása
Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek
− tisztítása
− hiba-felvételezés műveletei
− szerelése
−
cseréje,
javítása
− beállítása, ellenőrzése
− hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése
− csigahajtómű szerelése, javítása
− ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és leszerelése, reteszek illesztése
Hajtóművek szerelése, javítása
− fogaskerék- és csigahajtóművek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
− hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése
− javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése
− forgattyús és lengőhimbás hajtóművek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
− hibás alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése
− javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Tengelykapcsolók szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó,
kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tengelykapcsolók
B típus Oldható kötések
B típus Nemoldható kötések
C típus Hő- és áramlástani alapmérések
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika
Műszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása
Mechanikus és hidraulikus működésű tengelykapcsolók
− szerelési terveinek készítése
− szerelése, hibafelvétele, javítása
− jellemző paraméterek mérése, beállítása
− karbantartása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.3/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásakadályozó elemek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket, gátszerkezeteket,
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fékek, mozgásakadályozó elemek
C típus Hő- és áramlástani alapmérések
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
B típus Eszközismeret
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékek szerelésének, javításának munkavédelmi szabályai
Műszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés, ellenőrzés, beállítás műveleteinek gyakorlása
Fékek üzembe helyezése, jellemző paraméterek mérése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.4/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásátalakítók szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék,
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mozgásátalakító elemek
C típus A geometriai méretek kiszámítása
C típus A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
B típus Eszközismeret
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Környezetvédelmi ismeretek
B típus Forgómozgású hajtóművek és irányváltók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mozgásátalakító gépelemek fajtái és azok működése
Szerelési bázisok, bázisalkatrészek és szerelési sorrendek meghatározása
Szerelés, hiba-felvételezés, javítás, mérés és ellenőrzés, karbantartás műveleteinek
gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.5/0221-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágyazások szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Áthajtóművek
B típus Forgómozgású hajtóművek és irányváltók
B típus Vázszerkezetek
B típus Tengelyek és csapágyak
C típus Mérési utasítás
A típus A gépszerelés munkabiztonsági szabályai
A típus Az anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szerelő kéziszerszámok
4. szint Megmunkáló kéziszerszámok
5. szint Mérő- és diagnosztikai eszközök
5. szint Karbantartó eszközök használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csapágyszerelés szerszámai, készülékei
− gördülőcsapágyak fel- és leszerelése tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési, hibafelvételi javítási, mérési, ellenőrzési, karbantartási
műveleteinek gyakorlása
Csiszolás és hántolás műveletei, azok gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás és gazdálkodás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A finanszírozás lehetőségei
C típus Marketing
B típus A munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások. Gépkönyvek használata
4. szint Rajzeszközök, íróeszközök használata
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Választás, elmaradt haszon és az erőforrások elosztása.
Az erőforrások mérése. A pénz mint mérőeszköz. Az ár. Árformák és jellemzőik. A
munkamegosztás.
A piac az áruk cseréjének színtere.
Termelőeszközök, befektetett eszközök, forgóeszközök, tőke.
A munkaerő szerepe és ára. Termelékenység. Hozam, árbevétel, termelési érték, ráfordítás,
kiadás, termelési költség.
Önköltség, jövedelmezőség, hatékonyság. A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők.
A készletek változásának hatása a jövedelmezőségre.
Pénzforgalmi összefüggések. Fizetőképesség
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási formák, jogi szabályozásuk és jellemzőik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői
C típus A vállalkozás alapításásának lépései
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási formák, egyéni és társas vállalkozások. A családi vállalkozás.
Az egyéni vállalkozás működési szabályai. Az egyéni cég.
Társas vállalkozási formák. Jogi személyiség nélküli társaságok: a közkereseti társaság és a
betéti társaság. Jogi személyiséggel rendelkező társaságok: a korlátolt felelősségű társaság
és a részvénytársaság. A társasági szerződés.
A gazdasági együttműködés lehetőségei, formái. Az egyesülés, a közös vállalat, a
szövetkezet
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás környezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Szakmai marketing tevékenységet végez
Árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkatársak kiválasztásának folyamata
B típus A vállalkozás dokumentumai
C típus Marketing
B típus Hatékony kommunikáció
B típus Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelés és értékesítés viszonya. A marketing fogalma, céljai, jelentősége. A marketing
alapfogalmai. Szükségletek, igények, kereslet.
Termékek, kínálat, csere. A piac működése. Piaci formák, piaci típusok. A marketing mix
elemei, a 4P koncepció.
A piaci információk gyűjtése, elemzése, értékelése. A versenytársak. A termék életgörbéje.
Az ár, értékesítést és jövedelmezőséget befolyásoló szerepe.
Értékesítési, kereskedelmi formák, csatornák. A közönségkapcsolatok (PR) jelentősége.
A reklám szerepe, lehetőségei, formái, hatékonysága. Hatékony kommunikáció a
partnerekkel való kapcsolattartásban.
Tárgyalástechnika, üzleti levelezés. Az eredményességet befolyásoló személyiségjegyek.
Személyiség típusok.
Önismeret, reális önértékelés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások beindítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A vállalkozás alapításásának lépései
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D típus A szerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
B típus A vállalkozás dokumentumai
B típus Hatékony kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti vállalkozás fogalma, céljai, érdekeltjei. Vállalkozási mozzanatok.
Az üzleti vállalkozás lényege, belső szerkezete, lehetőségei.
A vállalkozást befolyásoló tényezők.
A tulajdon megosztása, hitelfelvétel. A különböző tőkebevonási formák hatása a
vállalkozás működésére, jövedelmezőségére. A vállalkozás beindításával, működtetésével
kapcsolatos jogi és adminisztratív teendők, eljárások.
Az üzleti vállalkozások tervezése. Az üzleti terv készítésének célja, értelme. Az üzleti terv
készítésének kilenc lépése. Az üzleti terv fejezetei, formai és tartalmi követelményei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Közreműködik a tanulók képzésében
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatási lehetőségekről és folyamatáról
Árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
D típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkatársak kiválasztásának folyamata
D típus A továbbképzéseken való részvétel jelentősége
C típus Marketing
B típus Hatékony kommunikáció
B típus Munkajogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Beszédkészség
3. szint Idegen nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvi hallott szöveg megértése
3. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Fogalmazó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás működéséhez szükséges erőforrások, forrásbevonási lehetőségek. Az üzleti
vállalkozás gazdasági kockázata, csökkentésének lehetőségei. Az üzleti etika. A bizonylat
fogalma, fajtái. A számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékei.
A bizonylatok szabályos javítása, adatainak rögzítése, kezelésére, megőrzésére vonatkozó
szabályok. Az egyszeres könyvvitelt kiegészítő nyilvántartások. A pénztárkönyv,
naplófőkönyv és vezetésüknek általános szabályai. Bevétel és költségnyilvántartás.
Nyitómérleg készítése, zárómérleg. A leltár, leltározás. Az amortizáció. Jelentési és
bevallási kötelezettségek. A beszerzés és az értékesítés szervezése. Az alkalmazottak
munkájának és díjazásának megszervezése. A vezetés megszervezése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.3/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Egyeztet a külső szolgáltatókkal
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Szakmai marketing tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A finanszírozás lehetőségei
D típus A továbbképzéseken való részvétel jelentősége
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
B típus Hatékony kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvi beszédkészség
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben

236

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelési irányok és méretek megválasztásának elvei.
A döntéshozatal lépései.
A döntések osztályozása.
A jó döntés kritériumai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.4/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás jogi és közgazdasági szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A finanszírozás lehetőségei
B típus A vállalkozás dokumentumai
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, teendői
D típus A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
B típus Munkajogi ismeretek
B típus Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése
B típus A munkaviszony megszűnése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar jogrendszer felépítése, szerkezete. Természetes személy, jogi személy.
Jogképesség, cselekvőképesség. Tulajdonlás, tulajdonjog. Általános jogelvek a magyar
joggyakorlatban. Illetékesség, hatáskör. Döntés, határozat, a jogorvoslat lehetősége.
A Társasági és Szövetkezeti törvény. Az adózást szabályozó és Társadalombiztosítási
törvények. A vám- és illetékfizetést szabályozó rendeletek. A szerződések általános
vonásai, fogalma, alanyai, létrejötte és tartalma. A szerződési akarat és kifejezése.
A szerződés megtámadása, módosítása. A munkaviszony létesítésének és megszűnésének
jogi szabályozása. A munkaszerződés. A munkavállaló és a munkáltató jogai,
kötelezettségei. A gazdasági kamarák tevékenysége, kamarai tagság. Az érdekvédelem
rendszere
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.5/0222-06
A tananyagelem megnevezése:
A támogatási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli
gondolatcserére, információszerzésre
Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A finanszírozás lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Támogatások és elvonások a mezőgazdaságban és az élelmiszertermelésben.
Az állam különleges szerepe a mezőgazdasági piac szabályozásában. Agrárpiaci rendtartás,
terméktanácsok. A mezőgazdasági és élelmiszertermelést érintő főbb adózási eltérések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a gépkapcsolatot
Kivonul az erő- és munkagéppel vagy a szállítójárművel a munkaterületre
Anyagot rak, mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közúti közlekedés feltételei és szabályai
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
B típus Rakodás gépei
B típus Szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik! Alapelvek a közlekedésben.
A közlekedés feltételei. Elindulás előtti teendők. Közlekedés lakott területen és lakott
területen kívül. A közlekedés különleges helyzetei. Másként közlekedve.
Járművek üzemeltetésének, tárolásának karbantartásának, javításának szabályai.
Tűzvédelmi ismeretek. A szállítás általános szabályai. A járművezetés emberi tényezői. A
jármű vezetése. A jármű, járműszelvény és az út kapcsolata. Gyorsítás, fékezés.
Ütközés. Kanyarodás, oldallejtő, borulás. Haladás emelkedőn, lejtőn, bukkanóknál. A
rakomány elhelyezése.Tartályos és tartályt szállító jármű, járműszelvény vezetéstechnikája.
A forgalomban. Veszélyhelyzetek. Környezetkímélő és gazdaságos vezetéstechnika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a gépkapcsolatot
Kivonul az erő- és munkagéppel vagy a szállítójárművel a munkaterületre
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erő- és munkagépek kezelőszervei
B típus Közúti közlekedés feltételei és szabályai
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok szerkezete és üzeme. Motorok tüzelőanyag-ellátása. Motorok hűtése, kenése.
Teljesítmény-átviteli berendezések. Járó- és kormányszerkezet. Fékberendezések.
Elektromos berendezések. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
Közlekedési Felügyelet által minősített teremben tartható az oktatás és a vizsgáztatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.3/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a gépkapcsolatot
Kivonul az erő- és munkagéppel vagy a szállítójárművel a munkaterületre
Földutat épít és karbantart
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
Anyagot rak, mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erő- és munkagépek kezelőszervei
B típus Közúti közlekedés feltételei és szabályai
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
C típus Ergonómia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Erőgépek használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
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Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik!
Vezetés gyér forgalomban. Vezetés közepes forgalomban. Vezetés nagy forgalomban.
Vezetés lakott területen kívül. Vezetés könnyű terepen, földúton. Forgalmi vizsga
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Ellenőrzi a szűrőbetétek tisztaságát
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Motorok szerkezeti felépítése
C típus Motorok működése
C típus Motorok üzemi jellemzői és a kapcsolódó számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdőgazdasági erőgépek fejlődéstörténetének áttekintése.
A belsőégésű erőgép fogalma.
Az erőgépek csoportosítása.
A traktor fő szerkezeti egységei.
Hőtani alapfogalmak. Motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. Az égés feltételei,
lefolyása. A négyütemű motorok működése. A kétütemű motorok működése. Különleges
motorok. Belsőégésű motorok égésterei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerelése, beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Motort vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Siklócsapágyak
C típus Szivattyúk
C típus Gázcserevezérlés
C típus Motorok tüzelőanyag-ellátása
C típus Motorok kenési rendszere
C típus Motorok hűtése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, hengerfej és tartozékai. Forgattyús hajtómű, vezérmű szerelése. Kopáslap
felvétele. Javítási méretlépcsők. Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének fő
szerkezeti egységei, beállítása, karbantartása. Levegőszűrők karbantartása.
Adagolószivattyú felszerelése motorra, légtelenítés, előtöltés beállítása. Befecskendező
fúvókák ellenőrzése, javítása, beállítása. Hűtési és kenési rendszer felépítése, karbantartása.
Olajszűrők karbantartása, olajcsere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus energiaátvitel felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tengelykapcsolók típusai, kialakítása
C típus Tengelykapcsolók
C típus Nyomatékváltók
C típus Osztóművek
C típus Kiegyenlítőművek
C típus Véglehajtások
C típus TLT (teljesítmény leadó tengely)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsolók :egytárcsás, kéttárcsás, többtárcsás, röpsúlyos tengelykapcsolók. A
súrlódásos tengelykapcsolók szerkezete, működése, beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
A kiegyenlítőmű feladata, szerkezeti felépítése, működése, megoldásai. A mellső
kerékhajtás jelentősége, szerkezeti egységei alkalmazása. A teljesítmény-leadó tengely
szerepe, feladata. A teljesítmény-leadó tengely kialakítása, meghajtása, kapcsolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus energiaátvitel beállítása, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gördülőcsapágyak
C típus Szabadonfutó
C típus Tengelykapcsolók
C típus Nyomatékváltók
C típus Osztóművek
C típus Kiegyenlítőművek
C típus Véglehajtások
C típus TLT (teljesítmény leadó tengely)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsolók szerelése, javítása, beállítása. Sebességváltók szerelése, javítása,
beállítása. Kiegyenlítőmű, kiegyenlítőműzár. Bolygómű. Véglehajtás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek elektromos berendezéseinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek áramellátó rendszere
C típus Elektromos indítómotorok
C típus Elektromos gyújtóberendezések
C típus Elektromos jelző és világítóberendezések
C típus Gépjárművek egyéb elektromos berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműveken alkalmazott elektromos berendezések. Áramkörök kialakítása, elemei.
Akkumulátorok szerkezete, működése, üzeme, kezelése. Áramfejlesztő berendezések.
Elektromos indítómotorok. Dízelmotorok indítást segítő berendezései. Soros párhuzamos
kapcsoló alkalmazása, szerkezete, működése.
Elektromos gyújtóberendezések. Elektromos jelző- és világítóberendezések. Gépjárművek
egyéb elektromos berendezései. Járművek elektromos vezetéktervei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek elektromos berendezéseinek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek áramellátó rendszere
C típus Elektromos indítómotorok
C típus Elektromos gyújtóberendezések
C típus Elektromos jelző és világítóberendezések
C típus Gépjárművek egyéb elektromos berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
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A képzési helyszín jellege:
Elektromos szerelő tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akkumulátorok szerkezeti felépítésének bemutatása. Akkumulátor karbantartása.
Töltöttségi fok ellenőrzésének módszerei. Világító- és jelzőberendezések elhelyezése,
bekötése.
Izzók, biztosítók ellenőrzése, cseréje. Fényszóró beállítása.
A generátorok szerkezeti felépítése, bekötésük és karbantartásuk. Mechanikus és
elektromos ellenőrzés. Akkumulátoros gyújtás szerkezeti részeinek bemutatása.
Indítómotorok szerkezeti felépítése, szerelése, karbantartása, fel- és leszerelése.
Villamos vezetékek, kapcsolók, biztosítékok, csatlakozók elhelyezése a járműveken.
Villamos vezetéktervek megismerése, használata. Különböző fogyasztók szakszerű
bekötése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus energiaátvitel felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Ellenőrzi a szűrőbetétek tisztaságát
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszer
C típus Energia-átalakítók
C típus Irányítókészülékek
C típus Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényei
C típus Erőgépeken alkalmazott hidraulikus szabályzórendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. A térfogatáram, fajlagos
szállítás és nyelés, a hidraulikus áttétel és teljesítmény, hidraulikus veszteségek, hatásfok,
nyomaték, hatásfok,
Hidrodinamikus tengelykapcsoló és nyomatékváltó felépítése, működése. Hidraulikus
rendszer felépítése, energiaátalakítók fajtái, szerkezetük, működésük, alkalmazásuk,
hidraulikus irányítókészülékek fajtái, szerkezete, működése, használata.
Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényei, jelképei. Alkalmazott hidraulikus
berendezések működési vázlatának, jelképes kapcsolási rajzainak bemutatása, értelmezése
adott géptípusokon
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus energiaátvitel szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Ellenőrzi a szűrőbetétek tisztaságát
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszer
C típus Energia-átalakítók
C típus Irányítókészülékek
C típus Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényei
C típus Erőgépeken alkalmazott hidraulikus szabályzórendszer
C típus Csövek, csőkötések, tömítések, csőidomok, csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Hidraulikaszerelő tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus berendezés felépítése. Szivattyúk felépítése, szerelése. Munkahengerek
szerelése, tömítéscsere. Szelepek ellenőrzése, beállítása. Csővezetékek szerelése.
Szabályozós hidraulikák felépítése, kezelése: erőszabályozás, helyzetszabályozás, vegyes
szabályozás, antiszlip berendezés. Nyitott hidrosztatikus hajtások. Zárt hidrosztatikus
hajtások
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62. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek fékberendezéseinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
A típus Fékszerkezetek
C típus Tartályok
C típus Csövek, csőkötések, tömítések, csőidomok, csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Műszaki rajz kiegészítés 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak és összefüggések. A fékek csoportosítása.
Hidraulikus fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése, kezelése, karbantartása.
Légfékrendszer felépítése, működése, kezelése. A légfékrendszer egységeinek szerkezete,
működése. Fékrendszer ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek fékberendezéseinek ellenőrzése, beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fékszerkezetek
C típus Tartályok
C típus Csövek, csőkötések, tömítések, csőidomok, csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely

257

Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Traktorok fékműködtető szerkezeteinek (mechanikus, hidraulikus, légfék) szerelése.
Traktorok rögzítő fékjeinek beállítása. Fékrásegítők, fékerő szabályozók. Pótkocsi
fékrendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek járószerkezetének és kormány-berendezéseinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gördülőcsapágyak
C típus Szivattyúk
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
C típus Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok
A típus Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése
C típus Lánctalpas, gumihevederes traktorok járószerkezete és kormányzása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járószerkezet felépítése, rugózás, nyomtáv állítása. A gumiabroncs szerkezete, méretei,
jelei, hatósági előírásai, szerelése, használata, hibái, javítása. Erőgépek alváz és futómű
megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, kormány holtjáték
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése, kezelése,
alkalmazása. Lánctalpas traktorok járószerkezete és kormányzása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek járószerkezetének és kormány-berendezéseinek ellenőrzése, beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Napi karbantartást végez, végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gördülőcsapágyak
C típus Szivattyúk
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
C típus Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok
A típus Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése
C típus Lánctalpas, gumihevederes traktorok járószerkezete és kormányzása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mellső futómű szerelése. Nyomtáv beállítása. Gumiabroncs szerelése, tömlő foltozása.
Lánctalpas járószerkezet szerelése. Traktorok kormányzása: mechanikus kormányzás,
szervokormányok, tisztán hidraulikus kormányzás.
Kormány holtjáték megszüntetésének módjai. Kerékbeállítás ellenőrzése és a
kerékösszetartás beállítása. Lánctalpas kormányszerkezet beszabályozása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz és felépítmény
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alváz és felépítmény szerepe feladata. Traktorok és autók alváz megoldásai. Traktorok
és autók felépítménye
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezések felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járművek alváz és futómű megoldásai, kerékfelfüggesztése, rugózása, lengéscsillapítása
C típus Vonó, függesztő és emelőszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelő berendezés szerkezete,
Csúszásgátló berendezés felépítése, működése, üzemeltetése, mélység-, helyzet-, vonóerőés kombinált-szabályozásos hidraulikus berendezések működési elve, kezelése, alkalmazása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vonó, függesztő és emelőszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonószerkezetek fajtái (mechanikus és hidraulikus kapcsolású). Traktorok
függesztőszerkezete (hárompont függesztés és kétpont függesztés elve). A hidraulikus
emelőberendezés működése, kezelése. A csúszásgátló-berendezés működése, üzemeltetése.
Az erőszabályozó-berendezés működése, üzemeltetése. A helyzetszabályozó berendezés
működése, üzemeltetése. A vegyes szabályozás lényege. Az EHR rendszerek. A hidraulikus
emelőberendezés karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a szükséges gépkapcsolatot
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a talaj lazítózását
Elvégzi a tarlóhántást
Elvégzi a szántást
Elmunkálja a szántást (simítózás, tárcsázás)
Elvégzi a magágyelőkészítést (kombinátorozás, boronázás, hengerezés, talajfertőtlenítés
Elvégzi a talaj lezárását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajlazítás gépei
C típus Forgatásos talajművelés gépei
C típus Talaj keverését végző gépek
C típus Talajtömörítést végző gépek
C típus Aprítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Talajművelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés gépei és alapműveletei. Az eke munkája, a barázdaszelet geometriája. Az
ekékkel szemben támasztott agrotechnikai követelmények.
Ekék osztályozása, általános felépítése, szerkezeti részei, alkalmazott típusai. Tárcsás
talajművelő eszközök.
A tárcsalevél munkájának jellemzése, kialakítása, geometriai jellemzői. A tárcsatag
felépítése, szerkezeti részei. A tárcsák, ásóboronák, talajmarók kialakítása, munkaája,
üzemeltetése és alkalmazási területük.
Boronák
felépítése,
működése,
alkalmazási
területei.
Hengerek,
felszínegyengetők.Talajművelő gépkombinációk, kombinátorok, magágykészítők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az erő- és munkagépkapcsolatot létrehozza
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a talaj lazítózását
Elvégzi a tarlóhántást
Elvégzi a szántást
Elmunkálja a szántást (simítózás, tárcsázás)
Elvégzi a magágyelőkészítést (kombinátorozás, boronázás, hengerezés, talajfertőtlenítés
Elvégzi a talaj lezárását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajlazítás gépei
C típus Forgatásos talajművelés gépei
C típus Talaj keverését végző gépek
C típus Talajtömörítést végző gépek
C típus Aprítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Talajművelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ekék munkavégző és kiegészítő szerkezeti részeinek bemutatása függesztett és féligfüggesztett ekéken. Az eke beállítása - különböző üzemi helyzetekre - ellenőrzés,
próbaszántás,
a
szántás
minőségének
értékelése.
A tárcsás talajművelő gépek, ásóboronák, lazítók, szántóföldi- és sorközművelő
kultivátorok, kombinált talajművelő gépek szerkezeti részeinek, beállításainak bemutatása.
Gépkapcsolások, gépcsoportok létrehozása, beállítások, manőverezés, húzatási próbák, a
munkaműveletek minőségének ellenőrzése és értékelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a szükséges gépkapcsolatot
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a tápanyag-visszapótlást
Elvégzi a szervestrágya szórását
Elvégzi a műtrágya szórását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B típus Az istállótrágya-szórás gépei
B típus A szilárd műtrágyaszórás gépei
B típus A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trágyaszóró gépek csoportosítása. A szórógépekkel szemben támasztott műszaki és
agrotechnikai követelmények.
Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek. Az istállótrágya szórás gépei: szerkezeti felépítés
működés, beállítás és üzemeltetés.
A szilárd műtrágyaszórás gépei: mechanikus és pneumatikus rendszerű gépek szerkezeti
felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A kiszórt mennyiség beállításának és
ellenőrzésének lehetőségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Az erő- és munkagépkapcsolatot létrehozza
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a tápanyag-visszapótlást
Elvégzi a szervestrágya szórását
Elvégzi a műtrágya szórását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B típus Az istállótrágya-szórás gépei
B típus A szilárd műtrágyaszórás gépei
B típus A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervestrágya-szóró gépek, trágyalé- és hígtrágya szóró gépek, tartálykocsik bemutatása.
Trágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, beállítása. Gépkapcsolás, szórási próba,
ellenőrzés, mozgásmód megválasztása, manőverezés, karbantartás végzése.
Műtrágyaszóró gépek szerkezeti megoldásainak bemutatása, beállítási lehetőségeik
különböző szórásmennyiségekre. Gépkapcsolás, gépbeállítás, szóráskép és kiadagolt
mennyiség ellenőrzése, manőverezés kapcsolt gépcsoporttal, karbantartás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/12.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényápolás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a szükséges gépkapcsolatot
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Vegyszerezi a növényt (egészségügyi alkalmasság és végzettség szerint)
Elvégzi a sorköz művelést (műtrágyázás, kultiválás)
Öntözi a növényeket (szivattyú, öntözőberendezés)
Elvégzi a szárzúzást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Sorközművelők
C típus Öntözés gépei
D típus Növényvédelem gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények, csoportosításuk. A
cseppképzés elve. A növényvédő gépek általános felépítése, szerkezeti egységeinek
működése, beállítása. A növényvédő gépek beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése.
Ködképző berendezések. Az öntözőgépekkel szemben támasztott követelmények. Az
öntözőberendezések fő szerkezeti egységeinek szerkezeti felépítése, működése (szivattyúk,
csövek és csőszerelvények, szórófejek).
A vízemelés gépeinek üzemi jellemzői, kiválasztásuk, üzemeltetésük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/12.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényápolás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Vegyszerezi a növényt (egészségügyi alkalmasság és végzettség szerint)
Elvégzi a sorköz művelést (műtrágyázás, kultiválás)
Öntözi a növényeket (szivattyú, öntözőberendezés)
Elvégzi a szárzúzást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
C típus Sorközművelők
C típus Öntözés gépei
D típus Növényvédelem gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 35%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szántóföldi növényvédő gépek szerkezeti részeinek bemutatása. Szórásmennyiség
beállítása és ellenőrzése. Üzemeltetési próba, munka- és környezetvédelmi feladatok
gyakorlása.
Az öntöző berendezések fő egységeinek - szivattyú, csövek, csőszerelvények, szórófejek bemutatása. Az öntözőrendszer üzemeltetésének megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagmozgató gépek felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Anyagot rak, mozgat
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
B típus Rakodás gépei
B típus Szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagmozgató gépek munkájának jellemzése, csoportosítása. A gépekkel szemben
támasztott követelmények. A tengelyen történő szállítás gépei: pótkocsik, teherautók,
targoncák. Az egy és kéttengelyes pótkocsik vontatásakor fellépő erők.
Szállítási munkák szállítógép szükségletének meghatározása. Folyamatos üzemű szállítóés rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, a szállítási teljesítmény meghatározása,
üzemeltetésük.
Szakaszos üzemű rakodógépek: homlokrakodók, forgógémes rakodók, forgótornyos
rakodók, és egyéb rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagmozgató gépek beállítása és szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
A szükséges átszereléseket elvégzi
Anyagot rak, mozgat
Önjáró illetve rászerelt rakodógéppel anyagmozgatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szivattyúk
B típus Rakodás gépei
B típus Szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus rakodógép típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Pótkocsik felkapcsolása az erőgépre. Billentő hidraulika működtetése. Tartálykocsikkal
folyadék felszívatása, ürítése. Markoló-, rakodógépek kezelése, üzemeltetése. Rakodási
gyakorlatok. Optimális rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/14.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek és gépcsoportok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Ellenőrzi a gép külső sértetlenségét
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Az erő- és munkagépkapcsolatot létrehozza
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a próbaüzemet, pontosítja a beállításokat
Ellenőrzi a beállításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
B típus Mezőgazdasági erőgépek, gépészeti berendezések és munkagépekre vonatkozó előírások
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás termelő üzemekben
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Optimális érő- és munkagépkapcsolat kiválasztásának elvei, kapcsolatok létrehozása. A
gépcsoportra jellemző számítások, beállítási paraméterek meghatározása, beállítása és
ellenőrzése.
Az egyes gépcsoportokra vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/15.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű és általános szilárdsági és kinematikai számításokat végez segédletek
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Elvégzi a szükséges alapbeállításokat
Elvégzi a próbaüzemet, pontosítja a beállításokat
Kezeli a gépek informatikai rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tengelykapcsolók méretezési elvei
C típus Tengelyek igénybevétele
C típus Tengelyek igénybevételi ábrái
C típus Motorok üzemi jellemzői és a kapcsolódó számítások
B típus Erő- és munkagépekkel kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Összeállítási rajz készítése
3. szint Alkatrészrajz készítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás termelő üzemekben
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lökettérfogat, hengerűrtartalom, sűrítési viszony. Indikált-, effektív-, mechanikai- és
literteljesítmény. A motor nyomatéka. Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás. A hatásfokok
meghatározása. Levegőszükséglet, légviszony és töltési fok.
Hidraulikus energiaátvitelben a fajlagos szállítás, térfogatáram. Hidraulikus nyomaték,
teljesítmény. Hidraulikus veszteség, áttétel, hatásfok. Talajműveléshez, tápanyagvisszapótláshoz és növényvédelemhez kapcsolódó üzemeltetési jellemzők meghatározása.
Mezőgazdasági gépek üzemeltetése: Hosszirányú stabilitás. Keresztirányú stabilitás lejtőn,
kanyarban. Vonóhorog teljesítmény. Vontatási hatásfok. Üzemi veszteségek (áttételi,
csúszási, önvontatási, emelkedési, légellenállási)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Karbantartási dokumentációt készít, vezet
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Korrózióvédő anyagok
C típus Karbantartás dokumentumai
C típus A gépek bejáratása, korrózió elleni védelme, gépek tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás termelő üzemekben
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Karbantartás fontossága. Karbantartás szervezése. Karbantartási fokozatok műveletei az erő
és munkagépeknél. Karbantartás eszközei. Karbantartási műveletek mezőgazdasági erő- és
munkagépeknél.
Védőanyagok csoportosítása. Mezőgazdasági gépek tárolása. Géptárolás szükségessége,
létesítményei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez, végeztet
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
Folyadékszinteket ellenőriz
A gép működése szempontjából elvégzi a szükséges szerkezeti egységek ellenőrzéseit
Ellenőrzi a gép külső sértetlenségét
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
Időszakos karbantartásokat végez
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
C típus Karbantartás dokumentumai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 55%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemeltetés előtti ellenőrzések (pl. olajszintek, holtjátékok), beállítások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.3/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
Folyadékszinteket ellenőriz
Ellenőrzi a gép külső sértetlenségét
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
Időszakos karbantartásokat végez
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
Karbantartási dokumentációt készít, vezet
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Időszakos karbantartások
C típus Tüzelő- és kenőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépekre meghatározott munkák elvégzése (pl. olaj- és szűrő csere)
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.4/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek kötő-, rögzítő- és biztosítóelemeit
Folyadékszinteket ellenőriz
Informálódik a gépcsoport működéséről
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Elvégzi az üzemeltetéshez szükséges folyadékok, szűrők cseréjét, egyes típusoknál
kitisztítja a szűrőt
A kenési helyeket kenőanyaggal ellátja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Korrózióvédő anyagok
C típus A gépek bejáratása, korrózió elleni védelme, gépek tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különféle gépek, gépcsoportok tárolása.
Gépudvar kialakítása, egyéb létesítmények
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

73. TANANYAGEGYSÉG

131/17.0/0242-06

Erő- és munkagépek
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szk
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/17.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek álapotfelmérésének elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működési rendellenességet megfigyel
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
A hibás rendszer diagnosztikai pontjain elvégzi a méréseket
A gyári üzemeltetési paramétereket összehasonlítja a mért értékekkel
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Informálódik a gép rendellenes működéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságai
C típus Könnyűfémötvözetek és tulajdonságai
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságai
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Mezőgazdasági gépek állapotváltozásainak formái
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása
B típus A gépjavítás alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Mérő és diagnosztikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Műszaki rajz készítés tárgyról 5%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Műszaki rajz értelmezése 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás diagnosztikával foglalkozó üzemekben
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Diagnosztika fogalma, szerepe a gépüzem területén, fejlődésének iránya. Belsőégésű
motorok diagnosztikai vizsgálata. Szelepvezérlés vizsgálata, ellenőrzésének módszerei.
Dízelmotor tüzelőanyaganyag-ellátó rendszerének vizsgálata és beszabályozása.
Dízel próbapadok és alkalmazásának szükségessége. Tüzelőanyag-fogyasztás mérése.
Henger tömítettség vizsgálata. Hengerteljesítmény különbség mérése.
Otto-motorok gyújtóberendezésének vizsgálata. Öndiagnosztikai rendszer alkalmazása.
Teljesítmény-átviteli szerkezet és hidraulikus berendezés diagnosztikai vizsgálata
Hidrosztatikus hajtóművek vizsgála. Futómű, kormány- és fékszerkezet diagnosztikai
ellenőrzése. Fékerő mérése próbapadon. Villamos berendezések vizsgálata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/17.2/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek diagnosztikai vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a gépek informatikai rendszerét
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
A hibás rendszer diagnosztikai pontjain elvégzi a méréseket
A gyári üzemeltetési paramétereket összehasonlítja a mért értékekkel
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tengelyek igénybevétele
C típus Tengelyek igénybevételi ábrái
C típus Mezőgazdasági gépek állapotváltozásainak formái
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
5. szint Hidraulikus, pneumatikus, elektromos jelképi ábrázolások értelmezése
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
4. szint Mérő és diagnosztikai eszközök használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés-feltárás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztika tanműhely
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belsőégésű motorok károsanyag-tartalmának vizsgálata. Szelepvezérlés vizsgálata,
ellenőrzése. Dízelmotor tüzelőanyag-ellátó rendszer vizsgálata és beszabályozása, dízel
próbapadok és alkalmazásának szükségessége.
Tüzelőanyag-fogyasztás mérése. Henger tömítettség vizsgálata. Hengerteljesítmény
különbség mérése. Otto-motorok gyújtóberendezésének vizsgálata.
Öndiagnosztikai rendszer alkalmazása, bemutatása. Teljesítmény-átviteli szerkezet
diagnosztikai vizsgálata.
Hidraulikus berendezés diagnosztikai vizsgálata, hidrosztatikus hajtóművek ellenőrzése,
beszabályozása, hibakeresés.
Futómű, kormány- és fékszerkezet diagnosztikai ellenőrzése. Fékerő mérése próbapadon.
Villamos berendezések vizsgálata, mérése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/17.3/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
Összeszereli, összeszerelteti a részegységeket
Ellenőrzi a gép funkcionális működését, és átadja az üzemeltetőnek
Informálódik a gépcsoport működéséről
A szerkezeti egységek szükséges ellenőrzéseit elvégzi
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Elhárítja a hibát
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Zsugorkötések
C típus Rugók
B típus A gépjavítás alapfogalmai
C típus A gépjavítás technológiai eljárásai
C típus Alkatrészek felújítása
C típus Mezőgazdasági gépek részegységének javítása
C típus Gépjavítás dokumentumai
C típus A gépek bejáratása, korrózió elleni védelme, gépek tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások gépkönyvek használata
3. szint Szerelő kéziszerszámok használata
3. szint Megmunkáló kéziszerszámok használata
5. szint Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Gépjavító tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépalkatrészek tisztítása. A felújítás mechanikai módszerei. Gépalkatrészek felújítása
(hegesztéssel, elektrokémiai és kémiai eljárással, műanyag felvitellel és fémragasztással).
Alkatrészek ellenőrzése, hiba felvételezése.
A hengertömb, a forgattyús hajtómű, hűtő-, kenőberendezések, a tüzelőanyag-ellátó
berendezések javítása, beállítása. A teljesítmény-átviteli berendezések javítása, szerelése.
Talajművelés, növényápolás és az anyagmozgatás gépeinek javítása. Javított gépek
végkikészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

74. TANANYAGEGYSÉG
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Vezetés és szervezés
elméleti alapjai

azonosítója

szk

131/18.1/0242-06

14

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

14

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/18.1/0242-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetés és szervezés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informálódik a gépcsoport működéséről
A munkagépeket és a szükséges adaptereket kiválasztja
Karbantartási periódusokat, feladatokat tanulmányoz
Javítási dokumentációt készít, vezet
Meghatározza a munkavégzés folyamatát
Karbantartási, javítási ütemtervet készít
Helyszínre juttatja a javításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, dolgozókat
Napi eligazítást tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A karbantartás és javítás szervezése
C típus Ergonómia
B típus Mezőgazdasági erőgépek, gépészeti berendezések és munkagépekre vonatkozó előírások
B típus Gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Önfegyelem
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Határozottság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tápanyag-visszapótlás, a talajművelés és a növényápolás munkáinak munkaszervezési
kérdései, gépláncok szervezése. A karbantartás, javítási munkák ütemezése, a szükséges
feltételek biztosítása a munkák szervezése, irányítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

75. TANANYAGEGYSÉG

131/1.0/0296-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényszervezet- és élettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Növényszervezet- és élettan
C típus Jellemző növényfajták termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágos növény szervei. A növény vegetatív szerveinek alaktana: a gyökér, a szár és a
levél, illetve ezek módosulásai.A virág és a termés csoportosítása.
A magvak és termések terjedése. A növények életműködése.
A vegetatív szervek felépítése és működése.A növények növekedésének és fejlődésének
külső és belső feltételei.
A növény tápanyag- és vízfelvétele.
A növények táplálkozása. Az eltérő táplálkozású növények. A növények szaporodása. Az
ivaros és ivartalan szaporítás. A fontosabb termesztett és gyomnövények morforológiája és
szaporodása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Agrometeorológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi a betakarítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Éghajlat- és talajtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élővilág és környezetének kapcsolata. A növény és állatvilág és az emberi tevékenység
összefüggései. Agrometeorológia és a vele kapcsolatos alapfogalmak (meteorológia, idő,
időjárás, éghajlat). A légkör és annak rétegződése. Az időjárás és elemei.
A napsugárzás, a levegő és a talaj hőmérséklete. A levegő nyomása. A levegő áramlása. A
levegő páratartalma. A felhő és csapadékképződés. Az éghajlat. Az éghajlatot alakító
tényezők. Az éghajlat osztályozása.
Magyarország éghajlata. Magyarország éghajlata, és éghajlati körzetei. Az időjárás és az
éghajlat szerepe a növénytermesztésben és az állattenyésztésben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.3/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajtan és a talajművelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Meliorációs gépeket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus A talajlazítás gépei
C típus A forgatásos talajművelés gépei
C típus A talaj keverését végző gépek
C típus A talajtömörítést végző gépek
C típus A felszínegyengetés gépei
C típus Az aprítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Talajművelés gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talaj fogalmának meghatározása, a talaj kialakulásának folyamata, fizikai, kémiai és
biológiai színterek. A talaj tulajdonságai. A talaj kőzetei. A talaj fizikai, kémiai és biológiai
tulajdonságai. A talaj osztályozásának elvei és rendszere.
Az őszi, tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere. A talaj fő típusai, javítása,
talajvédelem. A talajművelés célja és feladata, a talajművelést meghatározó tényezők.
Talajművelés alapműveletei, eljárásai, az eljárásokhoz igénybe vehető eszközök.
Szélsőséges talajok művelése, másodtermesztés és minimális talajművelés lehetőségei. A
művelés és az időjárás összefüggése. A talajműveléssel szemben támasztott agrotechnikai
követelmények. A talajművelés hatása és összefüggése a termesztéstechnológiára
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.4/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyagutánpótlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B típus Az istállótrágya-szórás gépei
B típus A szilárd műtrágya-szórás gépei
B típus A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tápanyag-utánpótlás fogalma, célja, lehetséges módjai. A szervestrágyázás jelentősége. A
szerves trágyák: az almos istállótrágya, a hígtrágya, a tarló és szármaradvány trágyák, a
zöldtrágyák és egyéb szerves trágyák. A szervetlen trágyázás jelentősége.
A szervetlen trágyák: a nitrogén, foszfor és kálium trágyák, a mikroelemtrágyák, a
talajjavító anyagok, egyéb speciális kemikáliák (szárszilárdító, növelő, bontó hatású
anyagok). A trágyázás technológiája.
A szerves és szervetlen trágyázás módjai. A trágyázás agrotechnikai követelményei. A talaj
tápanyagkészletének megállapítása talajminta vételezés, vizsgáltatás. A növények trágya
szükségletének kiszámítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.5/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés és növényszaporítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt vetési munkát
Elvégzi az előírt ültetési munkát
Elvégzi az előírt palántázási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
B típus A sorbavetőgépek
B típus A szórvavetőgépek
B típus Ültető- és palántázógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vetés, ültetés, palántázás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetésforgó fogalma és történeti áttekintése. A növények elhelyezkedése a vetésforgóban.
A leggyakoribb jól bevált hagyományos és újabb vetésforgók. A vetésforgó
összeállításának irányelvei. A vetésforgó és a monokultúra alkalmazásának feltételei.
A vetőmag értékmeghatározó tulajdonságai. A vetőmag előkészítése a vetéshez. A vetés:
módjai, a vetőmag mennyisége, a vetés mélysége, a kertészeti növények különleges
szaporítási eljárásai, a vetés végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.6/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés, növényápolás és növényvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
C típus Sorközművelők
C típus Az öntözés gépei
D típus A növényvédelem gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntözés jelentősége, feltételei, alapfogalmai. Agrotechnikai követelményei. Az öntözés
ideje, módjai. Az öntözés és az éghajlat összefüggése. A növényápolás fogalma. A
talajápolás, a tenyészterület kialakítása, a növény fejlődésének szabályozása.
A kelés előtti talajápolás, a kelés utáni talajápolás és a különleges növényápolási munkák.
A növényvédelmi eljárások csoportosítása. Védekezés a gyomok, a kártevők és a
kórokozók ellen.
A leggyakoribb és legáltalánosabban előforduló gyomnövények, állati kártevők és
betegségek. Az integrált növényvédelem jelentősége és szerepe az eredményes és
környezetkímélő mezőgazdálkodásban
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.7/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Betakarítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Raktározási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szálastakarmányok betakarításának gépei
B típus A szemestermények betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Betakarítás gépeinek használata
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítás optimális időpontjának megválasztása. A terményérettség fogalma. Az
időjárás hatása az érés és betakarítás idejére. A betakarítás módjai és gépei.
A betakarítási veszteségek.
A gépek által okozott elfogadott mértékű és azon felüli veszteségek. Egyéb okok által
előidézett veszteségek. Az alaptermény betakarításán túl felmerülő munkák (pl.
szárbetakarítás, feldolgozás). A betakarítás szervezési munkái
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.8/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabonafélék termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi a betakarítási munkákat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Jellemző növényfajták termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gabonafélék nemzetgazdasági jelentősége. Az őszi búza növekedése, fejlődése,
előveteményei, talajelőkészítése. Az őszi búza tápanyagigénye, trágyázása, vetőmag
előkészítése, vetése, növényápolása és védelme, betakarítása.
A búza szállítása, kezelése, tárolása. A szalma betakarítása, tárolása. A kukorica
növekedése, fejlődése. A termesztés és a monokultúra kérdése. A kukorica talajelőkészítése
tápanyagigénye, trágyázása, vetése, növényápolása és védelme, betakarítása.
Silókukorica és a csöves kukorica betakarítása. A kukoricaszár betakarítása. A termény
szállítása, szárítása, tárolása. A hibridkukorica előállítása. A kukorica vetőmag termesztése.
Egyéb gabonafélék termesztése a tájegységnek megfelelően
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.9/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
A pillangósvirágú növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi a betakarítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Jellemző növényfajták termesztése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hüvelyes növények termesztése. A borsó nemzetgazdasági jelentősége, növekedése,
fejlődése. A borsó előveteményei, talajelőkészítése, tápanyagellátása.
Fajtaválasztás - fajták. A borsó vetése, ápolása és védelme, betakarítása.
A szójatermesztés technológiája. Egyéb hüvelyesek termesztése. A pillangósvirágú
szálastakarmányok termesztése. A lucerna termesztése. A lucerna nemzetgazdasági
jelentősége, növekedése és fejlődése, előveteményei.
A lucerna talajelőkészítése, tápanyagellátása, telepítése, ápolása, védelme. A lucerna
betakarítása. A vöröshere termesztés technológiája. Egyéb pillangós virágú
szálastakarmányok termesztés technológiája
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.10/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyökér és gumós növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi a betakarítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Jellemző növényfajták termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonya nemzetgazdasági jelentősége. A burgonya növekedése és fejlődése. A fajta
választás szempontjai. A burgonya igényei, talajelőkészítése, tápanyagellátása, a gumó
előkészítése, ültetés, növényápolás, védelme, betakarítása, tárolása.
Vetőgumó előállítása. A cukorrépa nemzetgazdasági jelentősége. A cukorrépa növekedése
és fejlődése. A cukorrépa igényei, talajelőkészítése, tápanyagellátása. A vetőmag kezelése,
vetése.
A cukorrépa ápolása és növényvédelme. A betakarítás és módjai. A cukorrépa tárolása
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.11/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
A rétek és legelők telepítése és használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Kaszálást végez
Rendkezelést végez
Bálázást végez
Szecskázza a zöld szálastakarmányt (silókukorica, lucerna)
Elszállítja a terményt a tárolóba
Légmentesen tömörítve lezárja a silót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Jellemző növényfajták termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rét és legelőgazdálkodás jelentősége. A rétek és legelők növényállománya, növény
összetétele a hasznosítás céljának megfelelően. Ősgyepek és telepített gyepek közötti
különbségek.
A
gyepek
telepítésének
előkészítése.
Tápanyag ellátásuk, talaj előkészítésük, telepítésük. A gyepek ápolása és védelme. A
kaszálók használata. A legelők használata. A legeltetés különböző módszerei
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.12/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározási munkákat végez
Takarmányozási munkát végez
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Takarmánykeverő és -kiosztó gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Takarmányozási ismeretek
B típus A szálastakarmányok betakarításának gépei
C típus A takarmányok előkészítésének és kiosztásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányok alkotó részei, víz- és szárazanyag tartalma, szervesanyagai. A
nitrogénmentes szervesalkotók, kivonható anyagok. A nitrogéntartalmú szervesanyagok.
Biológiailag ható anyagok. Szervetlen anyagok.
A szervalkotó ásványi anyagok és nyomelemek. A takarmányok emészthetősége,
táplálékértéke, értékesülése, csoportosítása.
Zöldtakarmányok. Erjesztett takarmányok. Gyökérgumós és lédús takarmányok. Szénák és
szénalisztek. Magvak és termések.
Melléktermékek és hulladékok. Állati eredetű takarmányok. Ipari abrakkeverékek. Egyéb
takarmányok. Takarmánykiegészítő készítmények. A takarmányok tartósítása és tárolása.
Az etetés technikája és technológiája. Az ivóvíz és az itatás módjai
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.13/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Kaszálást végez
Rendkezelést végez
Bálázást végez
Szecskázza a zöld szálastakarmányt (silókukorica, lucerna)
Elszállítja a terményt a tárolóba
Légmentesen tömörítve lezárja a silót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Jellemző növényfajták termesztése
B típus A szálastakarmányok betakarításának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Növényápolás gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Leírás készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tenyésztett állatok külső és belső értékmérő tulajdonságai. Az állatfajták. Az egyes
állatfajták tenyésztése és szaporítása. A tenyésztési cél és a fajta megválasztása.
A vemhesség. Az ellés és az ellés körüli teendők.
Az állatok felnevelése és takarmányozása. Az etetés és itatás technikája, gépi berendezései.
A tejtermelés, a gépi fejés. A tej minőségi követelményei. Mintavétel és érzékszervi
vizsgálatok. Az egyes állatfajták elhelyezése
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.14/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állatok tenyésztése és tartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmányozási munkát végez
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Takarmánykeverő és -kiosztó gépet kezel
Trágyaeltávolítást végez
Kezeli az itatás berendezéseit
Fejőgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az állatok szervezete és élettana
C típus Tenyésztési eljárások
C típus Jellemző állatfajták tenyésztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Állattartó telepi gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórtanterem
Tankert
Tangazdaság
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tenyésztett állatok külső és belső értékmérő tulajdonságai. Az állatfajták. Az egyes
állatfajták tenyésztése és szaporítása. A tenyésztési cél és a fajta megválasztása.
A vemhesség. Az ellés és az ellés körüli teendők.
Az állatok felnevelése és takarmányozása. Az etetés és itatás technikája, gépi berendezései.
A tejtermelés, a gépi fejés. A tej minőségi követelményei. Mintavétel és érzékszervi
vizsgálatok. Az egyes állatfajták elhelyezése
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/1.15/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok tartástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmányozási munkát végez
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Takarmánykeverő és -kiosztó gépet kezel
Trágyaeltávolítást végez
Kezeli az itatás berendezéseit
Fejőgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az állatok szervezete és élettana
C típus Tenyésztési eljárások
C típus Jellemző állatfajták tenyésztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Állattartó telepi gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Leírás készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési Szaktanterem
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek vízellátásának bemutatása. Az energiaellátás tanulmányozása. Beépített
és a legelői itatóberendezések szerkezeti felépítése, működése. Takarmány előkészítő
gépek szerkezeti felépítésének, működésének megismerése.
Abraktakarmányok készítésének tanulmányozása. Takarmánykiosztó szerkezetek,
automatizált takarmányadagolók üzemeltetésének tanulmányozása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyagvisszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi az előírt vetési munkát
Elvégzi az előírt ültetési munkát
Elvégzi az előírt palántázási munkát
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B típus Az istállótrágya-szórás gépei
B típus A szilárd műtrágya-szórás gépei
B típus A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek. Az istállótrágya szórás gépei: szerkezeti felépítés
működés, beállítás és üzemeltetés. A szilárd műtrágyaszórás gépei: mechanikus és
pneumatikus rendszerű gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása.
A kiszórt mennyiség beállításának és ellenőrzésének lehetőségei. A műtrágyaszóró gépek
karbantartása, hibaelhárítása. A műtrágyaszórást előkészítő és kiszolgáló gépek.A
folyékony műtrágyák kijuttatásának technológiája és gépei.
A kijuttatandó folyadékmennyiség meghatározása, beállítása, ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/2.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyagvisszapótlás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi az előírt vetési munkát
Elvégzi az előírt ültetési munkát
Elvégzi az előírt palántázási munkát
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
B típus Az istállótrágya-szórás gépei
B típus A szilárd műtrágya-szórás gépei
B típus A folyékony műtrágyák kijuttatásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervestrágyaszóró gépek, trágyalé és hígtrágya szóró gépek, tartálykocsik bemutatása.
Trágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, beállítása. Gépkapcsolás, szórási próba,
ellenőrzés, mozgásmód megválasztása, manőverezés, karbantartás.
Műtrágyaszóró gépek szerkezeti megoldásainak bemutatása, beállítási lehetőségeik
különböző szórásmennyiségekre.
Gépkapcsolás, gépbeállítás, szóráskép és kiadagolt mennyiség ellenőrzése, manőverezés
kapcsolt
gépcsoporttal,
karbantartás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus A talajlazítás gépei
C típus A forgatásos talajművelés gépei
C típus A talaj keverését végző gépek
C típus A talajtömörítést végző gépek
C típus A felszínegyengetés gépei
C típus Az aprítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Talajművelés gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott függesztett, félig-függesztett és vontatott ekék. Az ekék beállításának és
üzemeltetésének általános szempontjai. Szántási módok. Különleges kialakítású és
rendeltetésű ekék. A vonóerő csökkentés lehetőségei. Az energiatakarékos szántás.
Talajlazítók (pl. szántóföldi kultivátor, nehéz kultivátor, altalajlazító, szárnyas lazító)
beállítása, üzemeltetése. A sorközművelő kultivátor beállítása, karbantartása, élezése
üzemeltetése.
Fogas boronák beállítása, üzemeltetése, szerepük a gépkapcsolásokban. Hengerek
alkalmazási területei, üzemeltetése. Simítók. Talajmarók üzemeltetése. A kombinált
magágy előkészítés gépeinek beállítása, üzemeltetése. A tereprendezés és a melioráció
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/3.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Meliorációs gépeket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
C típus A talajlazítás gépei
C típus A forgatásos talajművelés gépei
C típus A talaj keverését végző gépek
C típus A talajtömörítést végző gépek
C típus A felszínegyengetés gépei
C típus Az aprítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Talajművelés gépeinek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eke beállítása ellenőrzés, próbaszántás, a szántás értékelése. Az ekék karbantartása,
előkészítés tárolásra. A tárcsás talajművelő gépek, ásóboronák, lazítók, kultivátorok,
kombinált talajművelő gépek beállításainak bemutatása.
Gépkapcsolások, gépcsoportok létrehozása, beállítások, manőverezés, húzatási próbák, a
munkaműveletek minőségének ellenőrzése és értékelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, palántázás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt vetési munkát
Elvégzi az előírt ültetési munkát
Elvégzi az előírt palántázási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
B típus A sorbavetőgépek
B típus A szórvavetőgépek
B típus Ültető- és palántázógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Vetés, ültetés, palántázás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gabonavetőgépek szerkezeti felépítése, működése, állítási lehetőségek, jellegzetes hibák és
javításuk. A vetőszerkezetek meghajtásának módjai, szerepük. Leforgatási próba, ellenőrző
számítás. A nyomjelző feladata, beállítása, működtetése, karbantartása.
Aprómag vetőgépek szerkezeti megoldásai, működési elvük, beállításuk. Szemenkénti
vetőgépek szerkezeti felépítése, vetőegységek kialakítási módjai, vetőszerkezetek
csoportosítása, szerkezeti elemei, működési elve, tőtávolság szabályozási lehetőségek.
A vetőegységek függesztő szerkezetei. Vetőgépek kiegészítő szerkezeti egységei.
Burgonyaültető és a palántázógépekkel szemben támasztott követelmények, ültető- és
palántzázógépek csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése. A gépek üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/4.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, palántázás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt vetési munkát
Elvégzi az előírt ültetési munkát
Elvégzi az előírt palántázási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei (pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és
növényszaporítás)
B típus A sorbavetőgépek
B típus A szórvavetőgépek
B típus Ültető- és palántázógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Vetés, ültetés, palántázás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság

314

Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus vetőszerkezettel ellátott sorba vető gépek szerkezeti felépítésének bemutatása.
A vetőgépek szerkezeti felépítésének bemutatása, beállítása (gabona, szemenkénti,
aprómag), forgatási vagy húzatási próba.
Csoroszlyák, nyomjelzők,vetőszerkezetek beállítása. Gépcsoport összeállítása, mozgásmód
gyakorlása, csatlakozó sorok, vetési mélység ellenőrzése. Vetőgépek kiszolgálása,
A burgonyaültető gépek szerkezeti részeinek és állítási lehetőségeinek bemutatása.
Palántaültető gépek bemutatása. Tő- és sortávolság, ültetési mélység, tőhiány pótlás
beállítása. Ültető és palántázó gépek kiszolgálása, karbantartása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A növényvédelem gépei
C típus A mechanikus növényápolás eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények. A növényvédő gépek
csoportosítása., szerkezeti egységeinek működése, beállítása, hibaelhárítása. A növényvédő
gépek beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése. Fedélzeti számítógépek szerepe.
Szántóföldi, fa és szőlővédelmi permetezők. Hidraulikus cseppképzésű, szállítólevegős,
légporlasztásos permetezőgépek. Ködképző berendezések. Porozógépek általános
felépítése működése, beállítása, üzemeltetése.
Növényvédelmi repülőgépek. Csávázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése. Növényvédő gépek kiszolgálása. Munka- és környezetvédelmi előírások,
feladatok betartása a növényvédő gépek üzemeltetési munkáiban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/5.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A növényvédelem gépei
C típus A mechanikus növényápolás eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szántóföldi növényvédő gépek szerkezeti részeinek bemutatása. Szórásmennyiség
beállítása és ellenőrzése. Üzemeltetési próba, munka és környezetvédelmi feladatok
gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
C típus Sorközművelők
C típus Az öntözés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
önzözési rendszerrajz készítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntözőgépekkel szemben támasztott követelmények. Az esőztető öntözés gépeinek
csoportosítása. Az öntözőberendezések fő szerkezeti egységeinek szerkezeti felépítése,
működése. A vízemelés gépeinek üzemi jellemzői, kiválasztásuk, üzemeltetésük.
Szántóföldi öntözőberendezések szerkezeti felépítése, telepítési terve, üzemeltetése,
üzemeltetési, telepítési számítások.A csepegtető öntözés szerkezeti egységei, kialakításuk,
működésük, üzemeltetésük. Az öntözés automatizálása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/6.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt ápolási munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek
C típus Sorközművelők
C típus Az öntözés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Növényápolás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntözőtelepi gyakorlat. Az öntöző berendezések fő egységeinek (szivattyú, csövek,
csőszerelvények, szórófejek) bemutatása. Az öntözőrendszer üzemeltetésének megismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
A szálastakarmány-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Kaszálást végez
Rendkezelést végez
Bálázást végez
Szecskázza a zöld szálastakarmányt (silókukorica, lucerna)
Elszállítja a terményt a tárolóba
Légmentesen tömörítve lezárja a silót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szálastakarmányok betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Traktoros gereblyék. A betakarítógépek csoportosítása. Kaszálógépek és a rendkezelőgépek
csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A rendfelszedő
pótkocsik kialakítása, működése, üzemeltetése.
A bálázás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, hengeres bálák
védőfóliázásának eszközei, bálagyűjtés és kazalrakás gépei és technológiája. A
szálastakarmányok aprítását, zúzását végző szerkezeti elemek kialakítása, működési elve.
A szecskahosszúság állítása, a járva szecskázó gépek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása, üzemeltetése. A szárzúzók szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/7.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
A szálastakarmány-betakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Kaszálást végez
Rendkezelést végez
Bálázást végez
Szecskázza a zöld szálastakarmányt (silókukorica, lucerna)
Elszállítja a terményt a tárolóba
Légmentesen tömörítve lezárja a silót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szálastakarmányok betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fűkaszák szerkezeti részeinek bemutatása, beállításának gyakorlása. Felszerelés az
erőgépre, üzemi és szállítási helyzetbe szerelés, a gépüzemeltetés gyakorlása. Önjáró- és
vontatott kaszálógépek munkájának megismerése.
Kis- és nagybála készítő gépek szerkezeti részeinek bemutatása, beállítása. A gépcsoport
kialakítása, mozgásmód a rend felett, a bálakészítés gyakorlása. Bálázó gépek kiszolgálása,
karbantartása. A szecskázó gépek szerkezeti részeinek bemutatása.
Szecskázó szerkezetek beállítása, álló és forgókés élezése, szecskázó dobok, tárcsák
szerelése, javítása, kiegyensúlyozása. Önjáró, vontatott és függesztett szecskázó gépek
üzemeltetése. Szecskázó gépek kiszolgálása, karbantartása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

82. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalászos gabona-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki ábrák kiegészítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kalászos gabona betakarítási technológiája. Az arató-cséplőgép általános szerkezeti
felépítése, működési elve, a betakarított termény útja. Az aratószerkezet részeinek feladata,
szerkezeti megoldásai, működése, beállítása, ellenőrzése.
A cséplőszerkezet részeinek feladata, szerkezeti megoldásai, működése, beállítása,
ellenőrzése. A tisztító szerkezet szerkezeti megoldásai, működése, beállítása, ellenőrzése,
elemek cseréje. Az arató-cséplőgép kiegészítő szerkezeti egységeinek feladata.
Az arató-cséplőgép kiegészítő szerkezeti egységeinek szerkezeti megoldásai, működése,
beállítása. Jelző és szabályozó berendezések feladata, beállítása, a kapott információk
felhasználása. Az arató-cséplőgépek üzemeltetése, műszaki kiszolgálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalászos gabona-betakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Sorfüggetlen adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növény betakarítását
Soros adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Rendfelszedő adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arató-cséplőgépek arató, cséplő és tisztító szerkezeteinek bemutatása. A szerkezeti elemek
beállításának lehetőségei adott növényféleség esetén. A beállítások gyakorlása.
Karbantartási feladatok végzése.
A betakarítógép egyéb szerkezeti egységeinek bemutatása. Adapterek felszerelése,
beállítása. A betakarítógép üzemeltetése, adapterek felvétele. A betakarítógépek
kiszolgálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.3/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Kukorica-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki ábrák kiegészítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kukorica betakarítási módok és a keletkező végtermék. A betakarító gépekkel szemben
támasztott agro-, és zootechnikai, műszaki követelmények. A betakarító gépek
csoportosítása. A csőtörés elve.
A csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, beállítása, felszerelése az aratócséplőgépre. Az arató-cséplőgép átszerelése morzsolásos kukorica betakarításra és szem
csutka keverék betakarítására. A gép beállítása, üzemeltetése.
A kukoricaszár kezelése, zúzása, aláforgatása. A csöves kukorica betakarításának gépei. A
betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása. Fosztó szerkezetek működése.
Az önjáró csőtörő-fosztó betakarítógépek üzemeltetése, kiszolgálása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/8.4/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Kukorica-betakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betakarítási munkákat
Sorfüggetlen adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növény betakarítását
Soros adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Rendfelszedő adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítógép egyéb szerkezeti egységeinek bemutatása, átszerelések elvégzése.
Adapterek felszerelése, beállítása. A betakarítógép üzemeltetése, adapterek felvétele. A
betakarítógépek kiszolgálása
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83. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemestermény-utókezelés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározás-előkészítő munkákat végez
Tisztító, manipuláló berendezést üzemeltet
Szárító berendezést üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények utókezelésének gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az utókezelés fogalma és műveletei. A magtisztítás és osztályozás jelentősége, a magvak
fizikai tulajdonságai és az elválasztás elvei. A magtisztítás és osztályozás gépeinek
szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
A magtisztító és vetőmag feldolgozó üzemek. A szemestermények szárításának elmélete, a
nedvességelvonás folyamata és hőigénye. A szemes terményszárítók csoportosítása, a
szárítók szerkezeti felépítése, működése, energiatakarékos üzemeltetése.
A szárítást segítő automatikus jelző és szabályozó berendezések. A tárolás, raktározás
jelentősége, a korszerű tárolás és raktározás feltételrendszere, szemes termények és ipari
eredetű anyagok raktározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/9.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemestermény-utókezelés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározás-előkészítő munkákat végez
Tisztító, manipuláló berendezést üzemeltet
Szárító berendezést üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények utókezelésének gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szemes termények tisztításának, osztályozásának, szárításának, tárolásának bemutatása. A
technológiai rendszerben dolgozó gépek működési elvének, munkájának tanulmányozása. A
szárító, tisztító, tároló telep munka és tűzvédelmi előírásainak megismerése
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84. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Burgonya-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gumós növényeket felszedi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gumósnövények betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki rajz kiegészítés 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonya betakarító gépekkel szemben támasztott követelmények. A burgonya
betakarítási módok. A burgonyaszár eltávolításának módjai és gépei.
A burgonyabetakarító gépek általános szerkezeti felépítése, működése, beállítások.
Alkalmazott betakarítógépek: kiszedő, tisztító, kocsirakó, burgonyakombájn. A burgonya
betakarító gépek üzemeltetése, munkájának szervezése.
A burgonya tárolása, a tárházak gépei: tisztító, osztályozó, válogató gépek szerkezeti
felépítése, működése, beállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/10.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Burgonya-betakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gumós növényeket felszedi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gumósnövények betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonyabetakarító gépek kiásó, felszedő, tisztító, osztályozó és válogató szerkezeteinek bemutatása. A szerkezeti egységek beállítása, a betakarítógép üzemeltetése. A
betakarító gépek kiszolgálása, karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Cukorrépa-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gumós növényeket felszedi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A cukorrépa betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki ábrák kiegészítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukorrépa betakarításának technológiái. A betakarítógépekkel szemben támasztott
követelmények. A betakarítógépek fő szerkezeti egységeinek feladata, működése, beállítása.
Egy, két és hárommenetes technológiák gépeinek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása, üzemeltetése. A betakarítógépek karbantartása, javítása, műszaki kiszolgálása. A
betakarítási technológiák munkaszervezési feladatai. Gépláncok szervezése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/11.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Cukorrépa-betakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gumós növényeket felszedi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A cukorrépa betakarításának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Műveletek gyakorlása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cukorrépa betakarító gépek bemutatása, szerkezeti részek (fejező, kiemelő, tisztító)
megismerése, beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása,
karbantartása

332

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

86. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/12.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldség- és gyümölcsbetakarítás, feldolgozás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kabakos növényeket betakarítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A zöldségek és gyümölcsök betakarításának és feldolgozásának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki ábrák kiegészítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szántóföldi zöldség és gyümölcsbetakarítás gépeivel szemben támasztott követelmények.A
zöldség-betakarítási módok, a betakarítást könnyítő módszerek. A zöldsébetakarító gépek
szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése, kiszolgálása.
A gyümölcsök csoportosítása a betakarítás szempontjából, a gyümölcs szüretet segítő
eszközök, a gyümölcs szüret gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése, a betakarítás és a feldolgozás technológiai folyamata.
A gyümölcsmanipulálás gépeinek szerkezeti felépítése, működése. A tárházak gépészeti
berendezései.A szőlőfeldolgozás gépeivel szemben támasztott követelmények, technológiai
folyamatai. A feldolgozó gépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/12.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldség- és gyümölcsbetakarítás, feldolgozás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kabakos növényeket betakarítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A zöldségek és gyümölcsök betakarításának és feldolgozásának gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 15%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zöldség és gyümölcsbetakarító gépek bemutatása, szerkezeti egységek megismerése,
beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása

334

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

87. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Az anyagmozgatás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározási munkákat végez
Élőállat szállítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A rakodás gépei
B típus A szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki ábrák kiegészítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagmozgató gépek munkájának jellemzése, csoportosítása. A gépekkel szemben
támasztott követelmények. A tengelyen történő szállítás gépei. Az egy és kéttengelyes
pótkocsik vontatásakor fellépő erők.
Szállítási munkák szállítógép szükségletének meghatározása. Folyamatos üzemű szállítók
szerkezeti felépítése, működése, a szállítási teljesítmény meghatározása, üzemeltetésük.
Szakaszos üzemű rakodógépek: homlokrakodók, forgógémes rakodók, forgótornyos
rakodók, és egyéb rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/13.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Az anyagmozgatás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározási munkákat végez
Élőállat szállítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A rakodás gépei
B típus A szállítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítás és rakodás gépeinek bemutatása, szerkezeti elemek, működési elvek
megismerése. Folyamatos üzemű rakodógépek üzemeltetése, karbantartása. Szakaszos
üzemű rakodógépek munkaciklusainak gyakorlása.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatok és előírások bemutatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

88. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/14.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattartás épületei és gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Raktározási munkákat végez
Takarmányozási munkát végez
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Takarmánykeverő és -kiosztó gépet kezel
Trágyaeltávolítást végez
Kezeli az itatás berendezéseit
Fejőgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az állatok szervezete és élettana
C típus Tenyésztési eljárások
D típus Takarmányozási ismeretek
C típus Jellemző állatfajták tenyésztése
D típus Az istállók és a járulékos létesítmények építészeti megoldásai
C típus A takarmányok előkészítésének és kiosztásának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki ábrák kiegészítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepek létesítményei. Az istállók és járulékos létesítmények építészeti
megoldásai. Az istállók szellőztetése, fűtése, világítása. A klímaszabályozó berendezések
gépészeti megoldásai. A telep villamos energiával és vízzel történő ellátása, csatornázása.
Az úthálózat és járulékos létesítmények. A tömeg- és abraktakarmányok előkészítésének,
kiosztásának gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. Itató
berendezések feladata, szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése.
Trágyaeltávolítás gépei. Istállók fejési rendszerei, a gépi fejés elve, alkalmazásának
műszaki feltételei. A fejőkészülék szerkezeti egységeinek működése, üzembe helyezése. A
rendszerek felépítése, üzemeltetése, kezelése, karbantartása, tisztítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/14.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattartás épületei és gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fertőtlenítő gépet üzemeltet
Raktározási munkákat végez
Takarmányozási munkát végez
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Takarmánykeverő és -kiosztó gépet kezel
Trágyaeltávolítást végez
Kezeli az itatás berendezéseit
Fejőgépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jellemző állatfajták tenyésztése
D típus Az istállók és a járulékos létesítmények építészeti megoldásai
C típus A takarmányok előkészítésének és kiosztásának gépei
D típus A trágyaeltávolítás gépei
D típus Az istállók fejési rendszerei
D típus Az itatás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek vízellátásának bemutatása. Az energiaellátás tanulmányozása. Itató
berendezések szerkezeti felépítésének, működési elvének megismerése. Takarmány
előkészítő gépek szerkezeti felépítésének, működési elvének megismerése.
Takarmánykiosztó szerkezetek üzemeltetésének tanulmányozása. Trágyaeltávolító
berendezések szerkezeti részeinek, működési elvének megismerése a tartástechnológiák
ismeretében. Hígtrágya kezelésének és kijuttatásának tanulmányozása.
A fejési rendszerek és a tejkezelés gépeinek megismerése. A fejőberendezések szerkezeti
egységeinek bemutatása, szét- és összeszerelésük, karbantartásuk, tisztításuk. A
fejőberendezés beállítása, üzembe helyezése
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89. TANANYAGEGYSÉG

131/15.0/0296-06

Beállítási és
üzemeltetési
számítások

azonosítója

szk

131/15.1/0296-06

24

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/15.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Beállítási és üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Meliorációs gépeket üzemeltet
Elvégzi a betakarítási munkákat
Szárító berendezést üzemeltet
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A sorbavetőgépek
B típus A szórvavetőgépek
B típus Ültető- és palántázógépek
B típus Az erő- és munkagépekkel kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eketestre ható erők, eke vontatási ellenállása, a vonóerő és a vontatási teljesítményigény
számítása. A tápanyakkijuttató gépek üzemeltetési adatainak meghatározása. A vető-, ültető
és palántánzógépek beállítási és üzemeltetési paraméterei.
Öntözőberendezések telepítési terve, üzemeltetése, üzemeltetési, telepítési számítások. A
dob áteresztőképességének meghatározása. A dob kerületi sebességének és a magtö-rés,
magveszteség értékeinek összefüggése. A nedvességelvonás folyamata és hőigénye.
Az elvont vízmennyiség és a szükséges energiamennyiség számítása. A szállítógépek
szállítási és műszak teljesítményének számítása. Szállítási munkák szállítógép
szükségletének meghatározása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek üzemfenntartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Meliorációs gépeket üzemeltet
Elvégzi a betakarítási munkákat
Sorfüggetlen adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növény betakarítását
Soros adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Rendfelszedő adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények betakarításának gépei
B típus A szemestermények utókezelésének gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A cukorrépa betakarításának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

342

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
műszaki ábrák kiegészítése 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép-szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdasági gépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. Mezőgazdasági
munkagépeke jellemző meghibásodásai, azok javítása, alkatrészek felújításának lehetőségei,
módszerei.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki felülvizsgálatok
rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.2/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt talajmunkákat
Elvégzi a betakarítási munkákat
Sorfüggetlen adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növény betakarítását
Soros adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Rendfelszedő adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények betakarításának gépei
B típus A szemestermények utókezelésének gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A cukorrépa betakarításának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdaságban használatos gépek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/16.3/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sorfüggetlen adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növény betakarítását
Soros adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Rendfelszedő adapterrel elvégzi a gabona és az ipari növények betakarítását
Szárító berendezést üzemeltet
Daráló és keverőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szemestermények betakarításának gépei
B típus A szemestermények utókezelésének gépei
C típus Önjáró betakarítógépek
B típus A cukorrépa betakarításának gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
4. szint Terményutókezelés gépeinek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
4. szint Terület és talajelőkészítő gépek használata
4. szint Karbantartó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%

344

A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági gépek, berendezések szétszerelése, hibafelvételezési jegyzőkönyvek
készítése, javítási, felújítási lehetőségek meghatározása. Egyszerűbb felújítási folyamatok
(pl. leszabályozás) elvégzése.
A gép összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
131/17.1/0296-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági munkák szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírásoknak megfelelően irányítja, szervezi a munkavégzést
Szervezési, vezetési ismeretek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A villamosság biztonságtechnikája
A típus A veszélyes anyagokkal végzett munkák biztonsági szabályai
A típus A mezőgazdasági erőgépekre, gépészeti berendezésekre és munkagépekre vonatkozó
A típus A gépek üzemeltetésével kapcsolatos általános műveletek biztonsági előírásai
A típus A növénytermesztés és kertészet gépeinek biztonság-technikája
A típus Az állattartás gépeinek biztonságtechnikai előírásai
A típus A mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos környezetvédelmi problémák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erőgépek használata
4. szint Betakarítás gépeinek használata
4. szint Állattartó telepi gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tolerancia
Kapcsolatfenntartó készség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Leírás készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Taniroda
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek, gépkapcsolatok az adott területre való helyes megválasztása (szabályzatok és
egyéb előírások figyelembevételével), Üzemeltetési feltételek, üzemeltetés. A
munkaterületen a tűz-, biztonsági- és környezetvédelmi előírások betartása és betartatása
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