REPÜLŐGÉPSÁRKÁNY-SZERELŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
–

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 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 52 525 03 0000 00 00 Repülőgépsárkány-szerelő szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 525 03 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Repülőgépsárkány-szerelő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7432
2
50 %
50 %
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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, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– tanműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

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

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7432

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Repülőgépmotor-szerelő, -javító

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Ellenőrzési tevékenysége során feltárja, minősíti és dokumentálja a hibákat a repülőgép sárkány
elemeken
Előkészíti a karbantartási, javítási munkát
Fémszerkezet-javítási munkát végez
Korrózió megelőző és felületvédelmi munkát végez
Gyári és egyedi módosításokat hajt végre
Minősítő méréseket végez
Nemfémes kompozit-szerkezeteket javít
Munkája során számítástechnikai eszközöket használ

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0617-06 Repülőgépsárkány-szerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szemrevételezi a hibát, és kiállítja a hibalapot a javítási utasítás felhasználásával
Eldönti a hibajavítás módját
Alkatrészkatalógusból kiválasztja a megfelelő alkatrészt, és megrendeli azt
Felméri a javításhoz szükséges időt, meghatározza a munkafázisok sorrendjét
Meghatározza a szerszámszükségletet
Szükség esetén konzultál a karbantartás irányítójával, szakmérnökkel
Alkalmanként egyedi technológiai utasítást használ
A karbantartási utasítás alapján kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes
utasításokat, technológiát, gyári rajzokat
Cserealkatrészt rendel
Meggyőződik a cserealkatrész beépíthetőségéről
Előkészíti a szerszámokat
Biztosítja a megfelelő minőségű szükséges eszközöket, egyéni védőfelszereléseket
Szükség esetén sablonokat készít vagy készíttet
Hibafelvételezést végez
Megfelelő mérőeszköz felhasználásával méréseket végez
Kitölti a hibafelvételi jegyzőkönyvet
Kicseréli a - cserére szoruló - meghibásodott szerkezeti elemeket
Lefúrja a sérült alkatrészt, kifúrja a lemezt, dörzsárral megmunkálja a furatokat
Felméri az anyagszükségletet
Lemezollóval méretre vág, anyagot méretre fűrészel, sorjáz
Hajlítógéppel hajlítást végez, kalapáccsal domborít, egyenget
Szükség esetén minta, rajz alapján legyártja a hiányzó alkatrészt, szerkezeti elemet
Hőkezeli a szegecseket, szerkezeti elemeket
Letömíti a javított szerkezetet, gumipasztával bekeni a felületet
Gondoskodik az üzemképtelen alkatrészek, berendezések javításba küldéséről
Gondoskodik az üzemképtelen, nem javítható alkatrészek selejtezéséről
Dokumentálja, aláírásával tanúsítja az elvégzett munkát, a felhasznált anyagok eredetét
Megtisztítja az ellenőrzendő felületet
Kicsiszolja a korróziót, kipolírozza az apró sérüléseket
Zsírtalanítja a felületeket
Korrózió-védelemmel látja el a felületeket, szerkezeti elemeket, alapozást, eloxálást
végez
Festésre adja át vagy küldi az alkatrészt
A nem szállítható elemeket maga festi le
Szükség esetén figyelmeztet a szerkezeti elem frissen festettségére
A felületvédelemmel kapcsolatos munkákat dokumentálja
A feladat fokozott balesetveszélyessége miatt az utasításokat és balesetvédelmi
előírásokat pontosan betartja
Helyi átalakításokat végez gyári előírások alapján
Végrehajtja az egyedi technológiai utasításban foglaltakat
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Szükség esetén megváltoztatja a berendezés helyét
A módosítások alkalmával egyeztet a technológussal, mérnökkel
Dokumentálja a módosítások során végzett munkákat
Meggyőződik a mérőeszközök működőképességéről, hitelességéről
Felületi hullámosodást mér
Anyagvastagságot mér
Rétegvastagságot mér
Méri a kompozit-szerkezetek esetleges felválási területét
Méri a kompozit-szerkezetek víztartalmát
Furatátmérőt, mélységet mér
Szükség esetén roncsolásmentes anyagvizsgálatot kezdeményez
Kitölti a mérési jegyzőkönyveket
A kompozit szerkezeten hibafelvételezést végez
Kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes utasításokat
Sablonokat készít, vagy készíttet
Kompozit lemezt vág, fúr, illeszt
Kiméri a kompozit anyaghoz szükséges ragasztó komponenseinek arányát és ragasztót
kever
Méhsejt-szerkezeteket ragaszt, vág, csiszol, javít
Felületet vákuum technológiával javít
Javított kompozit alkatrészt kisüt (melegít)
Gumipasztákkal javításokat végez
Számítógépes alkatrész dokumentációt használ
Mérési eredményeket dokumentál számítógépen
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkajog
B Munka-, balesetvédelem
B Tűzvédelem
B Környezetvédelem
B Sárkányjavítási alapok
B Fémes anyagok (vas, nemvas ötvözetek, kompozit, nem-fémes anyagok, korrózió)
B Mechanika, gépészet
B A sárkányszerkezet felépítése, fő részei
A Sárkányszerkezeti elemek kialakítása
B Aerodinamikailag kritikus felületek
B Héj- és félhéjszerkezetek
B Szerszámok
B Mérőeszközök
B Szokványos, csereszabatos alkatrészek, berendezések
B Alkalmazandó mérőeszközök, készülékek kiválasztása
B Geometria
A Munkadarabok, felületek, mérési bázisok előrajzolása
A Rúdanyagok, csövek, profilok, lemezek darabolása
A Munkadarabok alakítása reszeléssel
A Furatok kialakítása
A Felületek csiszolása
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B
B
A
C
B
B
B
C
C
B
A
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A

Menetek készítése
Lemezek alakítása
Gépi fúrás, süllyesztés, dörzsárazás
Gépi fűrészelés
Marás
Köszörülés
Szegecselés
Hegesztés, forrasztás
Kötések csavarokkal, biztosító elemekkel
Kötések csapszegekkel
Korrózió-védelem
Tömítések kialakítása
Oldható kötések ellenőrzése
Tömítések ellenőrzése
Mechanikus kopás ellenőrzése
Karbantartási terv szerinti feladatok elvégzése
Kapcsolódó alkatrészek illesztése
Szerelési sorrend meghatározása
Szerkezeti elemek szerelése
Szerkezeti elemek vizsgálata, működési szempontból
Laminálás
Méhsejt javítása
Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
Megmunkálás kézi szerszámokkal

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3
Kézírás
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Angol nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Angol nyelvű kézírás
3
Angol nyelvű hallott szöveg megértése
3
Angol nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás angol nyelven
4
Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
5
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Sárkány rendszerrajzok értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Sárkány rendszerek jelképeinek értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
4
Tájékozódás
6

4
5
5
5
5
5

Térérzékelés
Kéziszerszámok használata
Kézi ellenőrző műszerek használata
Speciális (feladathoz rendelt) szerszámok használata
Fúró, vágó, forgácsoló gépek használata
Repedésvizsgáló berendezések alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Tűrőképesség
Precizitás
Terhelhetőség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
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Az 52 525 03 0000 00 00 azonosító számú, Repülőgépsárkány-szerelő megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0617-06
Repülőgépsárkány-szerelő feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 52 525 03 0000 00 00 azonosító számú, Repülőgépsárkány-szerelő
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

254/1.0/0617-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14

254/4.0/0617-06

254/6.0/0617-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

254/2.0/0617-06

Hetek száma

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

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

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

254/3.0/0617-06

10
11
12
13

254/7.0/0617-06

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

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

254/5.0/0617-06

26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

10

Az 52 525 03 0000 00 00 azonosító számú, Repülőgépsárkány-szerelő megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

254/1.0/0617-06

2
3

254/2.0/0617-06
254/3.0/0617-06

4

254/4.0/0617-06

5

254/5.0/0617-06

6
7

254/6.0/0617-06
254/7.0/0617-06

megnevezése
Munkajogi, munkavédelmi,
környezetvédelmi ismeretek
Sárkányjavítási alapismeretek I.
Technológiai gyakorlat II.
Repülőgép sárkányszerkezetének
karbantartása I.
Repülőgép sárkányszerkezetének
karbantartása II.
Technológiai gyakorlat I.
Sárkányjavítási alapismeretek II.
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

180

0

0

180

600
0

0
0

0
357

600
357

0

0

128

128

0

0

315

315

0
192
972

64
0
64

0
0
800

64
192
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0617-06 Repülőgépsárkány-szerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A repülőgépsárkány rendszereiből rendelkezésre bocsátott motorikus alkatrész
hibájának megállapítása, javítás eszközeinek és anyagainak meghatározása, hiba
javítása, dokumentálása számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Minta, rajz alapján alkatrész, szerkezeti elem legyártása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A rendelkezésre bocsátott mechanikus alkatrész állapotának mérésekkel való
meghatározása (korrózió), korrodált felület kezelésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Kompozit szerkezeten hiba felvételezése,
meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc

a

javítás

technológiájának

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Meghatározott tesztfeladatok és egy darab esszékérdés a repülőgépsárkány
szerkezeti elemeinek javítása témakörből
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Repülőgépsárkány szerelésével, javításával kapcsolatos teendők és a hozzá
kapcsolódó speciális balesetvédelmi előírások ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. feladat 10%
6. feladat 10%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 525 03 0000 00 00 azonosító számú, Repülőgépsárkány-szerelő megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Repülőgépsárkány-szerelő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 525 03 0000 00 00 azonosító számú, Repülőgépsárkány-szerelő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

254/1.0/0617-06

Munkajogi,
munkavédelmi,
környezetvédelmi
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

254/1.1/0617-06
254/1.2/0617-06
254/1.3/0617-06
254/1.4/0617-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/1.1/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabályzatok, munkaviszony, munkaidő
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36
36
36
72

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
180
0
0

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/1.2/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A feladat fokozott balesetveszélyessége miatt az utasításokat és balesetvédelmi előírásokat
pontosan betartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, balesetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Balesetvédelem, elsősegély
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/1.3/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyúlékony anyagok, tűz és robbanásveszély
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/1.4/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok kezelése, tárolása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

254/2.0/0617-06

Sárkányjavítási
alapismeretek I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

254/2.1/0617-06
254/2.2/0617-06
254/2.3/0617-06
254/2.4/0617-06
254/2.5/0617-06
254/2.6/0617-06
254/2.7/0617-06

108
144
82
80
82
80
24

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0 600
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/2.1/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sárkányjavítási alapok
B típus Fémes anyagok (vas, nemvas ötvözetek, kompozit, nem-fémes anyagok, korrózió)
B típus Mechanika, gépészet
B típus A sárkányszerkezet felépítése, fő részei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
108 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vas, nemvas ötvözetek
Kompozitok
Korrózió
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/2.2/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika, gépészeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus kopás ellenőrzése
B típus Mechanika, gépészet
A típus Sárkányszerkezeti elemek kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
144 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statika, szilárdságtan
Kötőelemek, rugók
Csövek, csőcsatlakozók
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/2.3/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Sárkányszerkezetek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A karbantartási utasítás alapján kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes
utasításokat, technológiát, gyári rajzokat
Számítógépes alkatrész dokumentációt használ
Mérési eredményeket dokumentál számítógépen

18

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sárkányszerkezeti elemek kialakítása
B típus Aerodinamikailag kritikus felületek
B típus Héj- és félhéjszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Angol nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű kézírás
3. szint Angol nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás angol nyelven
4. szint Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
82 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sárkányszerkezetek fő részei, kialakítása
Aerodinamikailag kritikus felületek
Héj- és félhéj szerkezetek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/2.4/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Sárkányszerkezetek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A karbantartási utasítás alapján kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes
utasításokat, technológiát, gyári rajzokat
Számítógépes alkatrész dokumentációt használ
Mérési eredményeket dokumentál számítógépen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sárkányszerkezeti elemek kialakítása
B típus Aerodinamikailag kritikus felületek
B típus Héj- és félhéjszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Angol nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű kézírás
3. szint Angol nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás angol nyelven
4. szint Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sárkányszerkezetek fő részei, kialakítása
Aerodinamikailag kritikus felületek
Héj- és félhéj szerkezetek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/2.5/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Sárkányszerkezetek III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a mérőeszközök működőképességéről, hitelességéről
Felületi hullámosodást mér
Anyagvastagságot mér
Rétegvastagságot mér
Méri a kompozit-szerkezetek esetleges felválási területét
Méri a kompozit-szerkezetek víztartalmát
Furatátmérőt, mélységet mér
Szükség esetén roncsolásmentes anyagvizsgálatot kezdeményez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sárkányszerkezeti elemek kialakítása
B típus Aerodinamikailag kritikus felületek
B típus Héj- és félhéjszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Angol nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű kézírás
3. szint Angol nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás angol nyelven
4. szint Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
82 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sárkányszerkezetek fő részei, kialakítása
Aerodinamikailag kritikus feluletek
Héj- és félhéj szerkezetek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/2.6/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Sárkányszerkezetek IV.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A karbantartási utasítás alapján kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes
utasításokat, technológiát, gyári rajzokat
Számítógépes alkatrész dokumentációt használ
Mérési eredményeket dokumentál számítógépen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sárkányszerkezeti elemek kialakítása
B típus Aerodinamikailag kritikus felületek
B típus Héj- és félhéjszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Angol nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű kézírás
3. szint Angol nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás angol nyelven
4. szint Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sárkányszerkezetek fő részei, kialakítása
Aerodinamikailag kritikus feluletek
Héj- és félhéj szerkezetek
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/2.7/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Javító munkák előkészítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az anyagszükségletet
Dokumentálja a módosítások során végzett munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépi fúrás, süllyesztés, dörzsárazás
C típus Gépi fűrészelés
B típus Marás
B típus Köszörülés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerszámismeret, mérőeszközök, készülékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

254/3.0/0617-06

Technológiai
gyakorlat II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

254/3.1/0617-06
254/3.2/0617-06
254/3.3/0617-06
254/3.4/0617-06
254/3.5/0617-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/3.1/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Kézi és gépi forgácsolás és alakítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kicseréli a - cserére szoruló - meghibásodott szerkezeti elemeket
Lefúrja a sérült alkatrészt, kifúrja a lemezt, dörzsárral megmunkálja a furatokat
Lemezollóval méretre vág, anyagot méretre fűrészel, sorjáz
Helyi átalakításokat végez gyári előírások alapján
Végrehajtja az egyedi technológiai utasításban foglaltakat
Szükség esetén megváltoztatja a berendezés helyét
A módosítások alkalmával egyeztet a technológussal, mérnökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkadarabok alakítása reszeléssel
A típus Furatok kialakítása
A típus Felületek csiszolása
B típus Menetek készítése
B típus Lemezek alakítása
A típus Rúdanyagok, csövek, profilok, lemezek darabolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Kézi ellenőrző műszerek használata
5. szint Speciális (feladathoz rendelt) szerszámok használata
5. szint Fúró, vágó, forgácsoló gépek használata
5. szint Repedésvizsgáló berendezések alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

95
64
69 357
64
65

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csövek, profilok, lemezek darabolása
Furatok, felületek, menetek kialakítása, készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/3.2/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Hibafelvétel gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hibafelvételezést végez
Megfelelő mérőeszköz felhasználásával méréseket végez
Kitölti a hibafelvételi jegyzőkönyvet
Kitölti a mérési jegyzőkönyveket
Dokumentálja a módosítások során végzett munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérések, hibafelvételi jegyzőkönyvek készítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/3.3/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az egyedi technológiai utasításban foglaltakat
Gumipasztákkal javításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus kopás ellenőrzése
B típus Karbantartási terv szerinti feladatok elvégzése
A típus Kapcsolódó alkatrészek illesztése
A típus Szerelési sorrend meghatározása
A típus Szerkezeti elemek szerelése
A típus Szerkezeti elemek vizsgálata, működési szempontból
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
69 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szegecselés, hegesztés, forrasztás
Kötések csavarokkal, csapszegekkel
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/3.4/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem, felületvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az ellenőrzendő felületet
Kicsiszolja a korróziót, kipolírozza az apró sérüléseket
Zsírtalanítja a felületeket
Korrózió-védelemmel látja el a felületeket, szerkezeti elemeket, alapozást, eloxálást végez
Festésre adja át vagy küldi az alkatrészt
A nem szállítható elemeket maga festi le
Szükség esetén figyelmeztet a szerkezeti elem frissen festettségére
A felületvédelemmel kapcsolatos munkákat dokumentálja
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Korrózió-védelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztítás, zsírtalanítás
Kémiai bevonat készítése Festés
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/3.5/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Lemezes munkák, tömítések kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lemezollóval méretre vág, anyagot méretre fűrészel, sorjáz
Hajlítógéppel hajlítást végez, kalapáccsal domborít, egyenget
Szükség esetén minta, rajz alapján legyártja a hiányzó alkatrészt, szerkezeti elemet
Hőkezeli a szegecseket, szerkezeti elemeket
Letömíti a javított szerkezetet, gumipasztával bekeni a felületet
Gondoskodik az üzemképtelen alkatrészek, berendezések javításba küldéséről
Gondoskodik az üzemképtelen, nem javítható alkatrészek selejtezéséről
Dokumentálja, aláírásával tanúsítja az elvégzett munkát, a felhasznált anyagok eredetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
65 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rögzítő elemek, lemezek tömítése
Lemezszerkezetek készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

254/4.0/0617-06

Repülőgép
sárkányszerkezetének karbantartása
I.

azonosítója

sza

254/4.1/0617-06

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

64
128

sza

254/4.2/0617-06

0

0

64

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/4.1/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Sárkányszerkezet ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a hibát, és kiállítja a hibalapot a javítási utasítás felhasználásával
Eldönti a hibajavítás módját
Alkatrészkatalógusból kiválasztja a megfelelő alkatrészt, és megrendeli azt
Felméri a javításhoz szükséges időt, meghatározza a munkafázisok sorrendjét
Meghatározza a szerszámszükségletet
Szükség esetén konzultál a karbantartás irányítójával, szakmérnökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Sárkány rendszerrajzok értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Sárkány rendszerek jelképeinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Oldható kötések, mechanikus kopás ellenőrzése
Karbantartási terv szerinti feladatok elvégzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/4.2/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti elemek, alkatrészek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmanként egyedi technológiai utasítást használ
A karbantartási utasítás alapján kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes
utasításokat, technológiát, gyári rajzokat
Cserealkatrészt rendel
Meggyőződik a cserealkatrész beépíthetőségéről
Előkészíti a szerszámokat
Biztosítja a megfelelő minőségű szükséges eszközöket, egyéni védőfelszereléseket
Szükség esetén sablonokat készít vagy készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szegecselés
C típus Hegesztés, forrasztás
C típus Kötések csavarokkal, biztosító elemekkel
B típus Kötések csapszegekkel
B típus Tömítések kialakítása
B típus Oldható kötések ellenőrzése
B típus Tömítések ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerelési sorrend meghatározása
Szerkezeti elemek vizsgálata, szerelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

254/5.0/0617-06

Repülőgép
sárkányszerkezetének karbantartása
II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk

254/5.1/0617-06
254/5.2/0617-06
254/5.3/0617-06
254/5.4/0617-06

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

78
81
315
78
78

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/5.1/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálerősítésű, kompozit elemek készítése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kompozit szerkezeten hibafelvételezést végez
Kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes utasításokat
Sablonokat készít, vagy készíttet
Kompozit lemezt vág, fúr, illeszt
Kiméri a kompozit anyaghoz szükséges ragasztó komponenseinek arányát és ragasztót
kever
Méhsejt-szerkezeteket ragaszt, vág, csiszol, javít
Felületet vákuum technológiával javít
Javított kompozit alkatrészt kisüt (melegít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Laminálás
A típus Méhsejt javítása
A típus Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
A típus Megmunkálás kézi szerszámokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
78 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laminálás, méhsejt javítása
Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/5.2/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálerősítésű, kompozit elemek készítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kompozit szerkezeten hibafelvételezést végez
Kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes utasításokat
Sablonokat készít, vagy készíttet
Kompozit lemezt vág, fúr, illeszt
Kiméri a kompozit anyaghoz szükséges ragasztó komponenseinek arányát és ragasztót
kever
Méhsejt-szerkezeteket ragaszt, vág, csiszol, javít
Felületet vákuum technológiával javít
Javított kompozit alkatrészt kisüt (melegít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Laminálás
A típus Méhsejt javítása
A típus Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
A típus Megmunkálás kézi szerszámokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
81 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laminálás, méhsejt javítása
Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/5.3/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálerősítésű, kompozit elemek készítése III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kompozit szerkezeten hibafelvételezést végez
Kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes utasításokat
Sablonokat készít, vagy készíttet
Kompozit lemezt vág, fúr, illeszt
Kiméri a kompozit anyaghoz szükséges ragasztó komponenseinek arányát és ragasztót
kever
Méhsejt-szerkezeteket ragaszt, vág, csiszol, javít
Felületet vákuum technológiával javít
Javított kompozit alkatrészt kisüt (melegít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Laminálás
A típus Méhsejt javítása
A típus Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
A típus Megmunkálás kézi szerszámokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
78 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laminálás, méhsejt javítása
Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/5.4/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálerősítésű, kompozit elemek készítése IV.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kompozit szerkezeten hibafelvételezést végez
Kiválasztja az adott javításra vonatkozó érvényes utasításokat
Sablonokat készít, vagy készíttet
Kompozit lemezt vág, fúr, illeszt
Kiméri a kompozit anyaghoz szükséges ragasztó komponenseinek arányát és ragasztót
kever
Méhsejt-szerkezeteket ragaszt, vág, csiszol, javít
Felületet vákuum technológiával javít
Javított kompozit alkatrészt kisüt (melegít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Laminálás
A típus Méhsejt javítása
A típus Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
A típus Megmunkálás kézi szerszámokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
78 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laminálás, méhsejt javítása
Szövetvágás, gyantakeverés, impregnálás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

254/6.0/0617-06

Technológiai
gyakorlat I.

azonosítója

sza

254/6.1/0617-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/6.1/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzés, mérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a mérőeszközök működőképességéről, hitelességéről
Felületi hullámosodást mér
Anyagvastagságot mér
Rétegvastagságot mér
Méri a kompozit-szerkezetek esetleges felválási területét
Méri a kompozit-szerkezetek víztartalmát
Furatátmérőt, mélységet mér
Szükség esetén roncsolásmentes anyagvizsgálatot kezdeményez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerszámok
B típus Mérőeszközök
B típus Szokványos, csereszabatos alkatrészek, berendezések
B típus Alkalmazandó mérőeszközök, készülékek kiválasztása
B típus Geometria
A típus Munkadarabok, felületek, mérési bázisok előrajzolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

64

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hosszúság mérés
Szögek ellenőrzése
Felületi minőség, érdesség
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7. TANANYAGEGYSÉG

254/7.0/0617-06

Sárkányjavítási
alapismeretek II.

azonosítója

szk
szk

254/7.1/0617-06
254/7.2/0617-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/7.1/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Javító munkák előkészítése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az anyagszükségletet
Dokumentálja a módosítások során végzett munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépi fúrás, süllyesztés, dörzsárazás
C típus Gépi fűrészelés
B típus Marás
B típus Köszörülés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
120 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerszámismeret, mérőeszközök, készülékek
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120
72

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
192
0

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
254/7.2/0617-06
A tananyagelem megnevezése:
Javító munkák előkészítése III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az anyagszükségletet
Dokumentálja a módosítások során végzett munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépi fúrás, süllyesztés, dörzsárazás
C típus Gépi fűrészelés
B típus Marás
B típus Köszörülés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerszámismeret, mérőeszközök, készülékek
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