AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ
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,
– a 31 521 01 Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító 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: 31 521 01
A szakképesítés megnevezése:

Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító

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

7433
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31 521 01 0010 31 01
Erdészeti gépszerelő, gépjavító
31 521 01 0010 31 02
Kertészeti gépszerelő, gépjavító
31 521 01 0010 31 03
Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30 %
70 %

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:
–
–
–
–
–
–
–
–

szaktanterem
alapozó tanműhely
műszaki szaktanterem
gyakorlóterem
tanterem
erőgép szaktanterem
munkagép szaktanterem
számítógép-terem

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

anyagvizsgálai mérőszoba
mechanikai mérőszoba
gépészeti szaktanterem
alapozó tanműhely
műszaki szaktanterem
termelő tanműhely
tanműhely
tangazdaság
diagnosztikai tanműhely
erőgép tanműhely
munkagép tanműhely
gyakorlóterem
utcai környezet
nagyüzemi termelőhely

Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
2

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a 8/2008. (I. 23.) FVM
rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is, vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7433

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Mezőgazdasági gép(motor)-szerelő, -javító

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Átveszi az erő- és munkagépet
Gépeket üzemeltet
Karbantartást, javítást végez
Erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít
Előkészíti a gépet javításra

Gépet szétszerel
Hibafelvételt végez
Javítást végez
Gépet összeszerel
Hidraulikus egységet javít
Erő- vagy munkagépre hidraulikus egységet felszerel
Elektromos egységet javít
Erő- vagy munkagépre elektromos egységet felszerel
Karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket
Előkészíti az adagolót, befecskendező fúvókát a javításra
Erő- vagy önjáró munkagépre adagolót, befecskendező fúvókát felszerel
Erő- vagy munkagépet karbantart, javít
Dokumentációt készít
Vállalkozást vezet
Továbbképzésen vesz részt
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
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azonosító száma
31 521 19
31 521 20
33 521 06
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Mezőgazdasági gépkezelő
Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó
Mezőgazdasági kovács

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2276-06 Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt
Információt gyűjt a gépről
Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra,eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Elhárítja a hibát
Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket
A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Beállítást, beszabályozást végez
Gépeket üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
Próbaüzemeltetést végez
Ellenőrzi a gép működését, az elvégzett javítást
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- és környezetvédelmi eszközöket
Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Árajánlatot ad
Számlát ad
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Vállalkozást indít, működtet
Üzletfelekkel kommunikál
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Az acélok és az öntött vasak jellemző tulajdonságai, katalógus használata
D Acélok és öntött vasak hőkezelései
D Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei, mérési eljárások
C Mérőeszközök és mérési eljárások, mérési jegyzőkönyvek
C Műanyagok alkalmazási területei
C Gumiáruk, bőr és üveg tulajdonságai, felhasználási területei
C Villamos vezető, szigetelő és félvezető anyagok tulajdonságai, alkalmazási területei
C Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei
C Faanyagok tulajdonságai, megmunkálási eljárásai, szerszámai
C Ragasztóanyagok alkalmazási területei, ragasztás technológiája
B Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási előírások
B Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem
B Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása
C Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, ábrák olvasása
C Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, ábrák olvasása
C Rajzszabványok ismerete, katalógus használata
C Műszaki rajz készítése, olvasása
D Egyszerű és összetett igénybevétel
D Terhelési módok tulajdonságai
C Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C Oldható és roncsolással oldható kötőgépelemek alkalmazása és felhasználásuk
C Tengelyek rendeltetése, igénybevételeik, felhasználási területük
C Csapágyak, tömítések rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területük
C Csövek, csőkötések anyagai, fajtái, kialakításuk, alkalmazási területük
C Rugók jellemző adatai, anyaga, kialakítása, alkalmazási területük
C Mozgásátalakító szerkezetek jellemzői
C Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői, alkalmazási területeik
A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
C
jegyzőkönyv
B Gépalkatrészek tisztítása, korrózió elleni védelem
B Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések)
C Tisztítási eljárások, zsírtalanítás: szerves oldószerrel
C Tisztítási eljárások: oxideltávolítás mechanikai, kémiai úton
B Korrózió elleni védelem fajtái, anyagai, eszközei és technológiája
C Korrózióvédelem szerves bevonatokkal
D Korrózióvédelem fémes bevonatokkal
A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
B
környezetvédelmi szabályok
C A szerelési utasítások értelmezése
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
B
szabályai
D Kötőgépelemek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
C
D
C
C
D
D
D
D
C
C
D
D
C
C

Siklócsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
Gördülőcsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
Mechanikus hajtóművek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata (pl. fogaskerék,
lánc, szíjhajtások)
Kötőgépelemek hibái és javításuk
Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
Bordás és bütykös tengelyek felújítása
Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
Rugók javítása, szerelése
Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Alkatrész-katalógusok használata
Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A felújítás-technológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos jogi, adminisztratív
teendők, eljárások
Az üzleti terv tartalma felépítése
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
Általános jogi alapismeretek
Gazdálkodást szabályozó törvények
Az adózást szabályozó törvények
Munkavállaló és munkáltató jogai, kötelezettségei
A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai, bizonylatok vezetése
A bizonylat alaki és tartalmi kellékei
Az egyszeres könyvvitel alapelvei
Bevétel és költségnyilvántartás
Önköltség számítása
Árajánlat készítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
2
Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3
Robbantott ábrák értelmezése
2
Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
2
Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
2
Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
2
Diagram, nomogram kitöltése, készítése , olvasása, értelmezése
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3
4
3

Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tűrőképesség
Térlátás
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2277-06 Javítástechnológiai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Elektronikai rendszert vizsgál
Teljesítmény-átviteli rendszert vizsgál
Futómű- rendszert vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (pl. közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
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Mérési jegyzőkönyvet készít, vezet
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Behatárolja a hibát
Javítástechnológiát választ
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (pl. kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fékés hidraulikafolyadék)
Megfelelő esztétikai állapotba hozza a gépet
Átadja a megjavított gépet az üzemeltetőnek jegyzőkönyv alapján
Ellátja a gépet a biztonságos üzemeltetéshez feliratokkal, jelzésekkel
Összegyűjti a veszélyes hulladékokat
Megszervezi a veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, gyűjtőhelyre szállítását
Garanciális ügyintézést végez
Gépüzemeltetési naplót ad a kijavított géphez
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
C
jegyzőkönyv
Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok,
teljesítmény-átviteli szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és
C
elektronikus berendezések) beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció
vezetése
A Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése
A Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel
A Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása
A Járművek fékberendezései, fékezése
A Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A Járművek elektromos és elektronikus berendezései
A Erő- és munkagépek üzemeltetési jellemzői
Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi
A
szabályok
A Erő- és munkagépek karbantartása
A Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A Takarmány-előkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
10

A
A
A
A
A
B
B
B
D
D
D
D
A
B
B
B
B

Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Itató-berendezések szerkezeti felépítése, jellemzői
Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Kovácsolás munkaműveletei
Sajtolás munkafolyamatai, szerszámai, alkalmazási területei
Öntés műveletei, eszközei
Fémes bevonatok készítésének technológiája (horganyzás, ónozás)
Galvanizálás, fémszórás műveletei, eszközei
Kézi és gépi forgácsolási műveletek, eszközök, szerszámok, gépek technológiai
eljárások
Gázhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
Lángvágás jellemzői, eszközei és technológiája
Ívhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
Védőgázas hegesztési eljárások jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
3
Íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelv megértése
3
Írott szakmai szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
4
Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Robbantott ábrák értelmezése
4
Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4
Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek
4
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
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Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tűrőképesség
Térlátás
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2278-06 Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A
jegyzőkönyv
Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok,
teljesítmény-átviteli rendszerek, futómű, kormány- és fékszerkezet, villamos- és
A
elektronikus berendezések) beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció
vezetése
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A szerelési utasítások értelmezése
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
Hidraulikus berendezések hibái, vizsgálata, javítása, beállítása
Villamos berendezések, elektronikus egységek hibái, vizsgálat, javítása,
beszabályozása
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Alkatrész-katalógusok használata
Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Gépjavítás tervezése
Motoros fűrészek szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
Bozótvágók szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
Rönkrakodó-, szállító-, kiközelítőgépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása,
beszabályozása
Kérgező-, aprító-, hasítógépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása, beszabályozása
Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása, beszabályozása
Erdészeti munkagépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
3
Íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelv megértése
3
Írott szakmai szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
4
Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Robbantott ábrák értelmezése
4
Axonometrikus alkatrész rajzok értelmezése
4
Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek alkalmazása
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Tűrőképesség
Térlátás
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2279-06 Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A
jegyzőkönyv készítése
Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok,
teljesítmény-átviteli szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és
A
elektronikus berendezések) beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció
vezetése
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A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
A
A
A
A

A szerelési utasítások értelmezése
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Alkatrész-katalógusok használata
Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Gépjavítás tervezése
Növényszervezettan és -élettan
A növénytermesztés alapműveletei
Növények termesztéstechnológiai ismeretei
Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
Üvegházi, hajtatóházi berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
Gyümölcs- és szőlőtermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
karbantartása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
3
Íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelv megértése
3
Írott szakmai szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
4
Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Robbantott ábrák értelmezése
4
Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4
Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek alkalmazása
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Tűrőképesség
Térlátás
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2280-06 Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Mezőgazdasági vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépeket karbantart, javít
Majori gépeket, műszaki berendezéseket karbantart, javít
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk
A
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A Gépjavítás tervezése
A A felújítás-technológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
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kiállítása,

A
A
C
C
C
C
C
C
C
A
B
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
C

A szerelési utasítások értelmezése
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
Hengertömb, forgattyús hajtómű javítása, szerelése
Hűtő-, kenőberendezések javítása, szerelése
Tüzelőanyag-ellátó berendezések javítása, beállítása, beszabályozása, szerelése
Teljesítmény-átviteli berendezések javítása, szerelése
Alvázak, futóművek, kormányszerkezetek, fékek hibái, szerelése, javítása, beállítása
Hidraulikus berendezések hibái, vizsgálata, javítása, beállítása
Villamos berendezések, elektronikus egységek hibái, vizsgálat, javítása,
beszabályozása
Munkagépek, majori gépek és berendezések hibái, szerelése, javítása, beállítása
Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek karbantartása
Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Állatatrtó telepi gépek karbantartása, üzemeltetése és javítása
Talajtan-éghajlattan
Növényszervezettan és -élettan
A növénytermesztés alapműveletei
Növények termesztéstechnológiája
Tenyésztési eljárások
Takarmányozás
Tartástechnológia

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
3
Íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelv megértése
3
Írott szakmai szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
4
Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Robbantott ábrák értelmezése
4
Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4
Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
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Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Kockázatvállalás
Tűrőképesség
Térlátás
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Eredményorientáltság
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A 31 521 01 0010 31 01 azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2276-06
Gépészeti feladatok
2277-06
Javítástechnológiai feladatok
Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
2278-06
A 31 521 01 0010 31 02 azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2276-06
Gépészeti feladatok
2277-06
Javítástechnológiai feladatok
2279-06
Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
A 31 521 01 0010 31 03 azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2276-06
Gépészeti feladatok
2277-06
Javítástechnológiai feladatok
2280-06
Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai
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8. A képzés szerkezete

A 31 521 01 0010 31 01 azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

381/1.0/2276-06

381/3.0/2277-06
381/5.0/2277-06

381/10.0/2277-06

381/9.0/2277-06
381/6.0/2277-06
381/7.0/2277-06

381/8.0/2277-06

381/1.0/2276-06
381/3.0/2277-06

381/2.0/2276-06
381/3.0/2276-06

381/1.0/2276-06
381/1.0/2276-06

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

381/3.0/2277-06
381/4.0/2277-06

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 sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra

20

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

381/6.0/2278-06

381/3.0/2278-06

381/2.0/2278-06

381/4.0/2278-06

381/8.0/2278-06

381/5.0/2278-06

381/2.0/2277-06

381/1.0/2278-06

381/2.0/2277-06

381/1.0/2277-06

381/7.0/2278-06

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

381/9.0/2278-06

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
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 sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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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

A 31 521 01 0010 31 02 azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

381/1.0/2276-06

381/3.0/2277-06
381/5.0/2277-06

381/10.0/2277-06

381/9.0/2277-06
381/6.0/2277-06
381/7.0/2277-06

381/8.0/2277-06

381/1.0/2276-06
381/3.0/2277-06

381/2.0/2276-06
381/3.0/2276-06

381/1.0/2276-06

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

381/1.0/2276-06

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

381/3.0/2277-06
381/4.0/2277-06

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 sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra

22

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

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

381/6.0/2279-06

381/3.0/2279-06

381/2.0/2279-06

381/4.0/2279-06

381/8.0/2279-06

381/5.0/2279-06

381/2.0/2277-06

381/1.0/2279-06

381/2.0/2277-06

381/1.0/2277-06

381/7.0/2279-06

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

381/9.0/2279-06

Hetek száma

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

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 sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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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

A 31 521 01 0010 31 03 azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

381/1.0/2276-06

381/3.0/2277-06
381/5.0/2277-06

381/10.0/2277-06

381/9.0/2277-06
381/6.0/2277-06
381/7.0/2277-06

381/8.0/2277-06

381/1.0/2276-06
381/3.0/2277-06

381/2.0/2276-06
381/3.0/2276-06

381/1.0/2276-06

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

381/1.0/2276-06

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

381/3.0/2277-06
381/4.0/2277-06

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 sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra

24

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

381/2.0/2277-06

381/1.0/2280-06

381/4.0/2280-06

381/5.0/2280-06

381/2.0/2280-06
381/9.0/2280-06

381/6.0/2280-06

381/1.0/2277-06

381/8.0/2280-06

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

381/3.0/2280-06

381/7.0/2280-06

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 sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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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

26

27

28

29

30

31

A 31 521 01 0010 31 01 azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

381/1.0/2276-06

2

381/2.0/2276-06

3
4

381/3.0/2276-06
381/1.0/2277-06

5

381/2.0/2277-06

6

381/3.0/2277-06

7

381/4.0/2277-06

8

381/5.0/2277-06

9

381/6.0/2277-06

10

381/7.0/2277-06

11

381/8.0/2277-06

12

381/9.0/2277-06

13

381/10.0/2277-06

14

381/1.0/2278-06

15

381/2.0/2278-06

16

381/3.0/2278-06

Általános agrárgépészeti
technológiai feladatok
Agrárgépészeti munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Vállalkozási ismeretek
Műszaki állapotváltozások
Mezőgazdasági gépek
diagnosztikai vizsgálatai
Alkatrész javítástechnológiai
eljárások
Javított gépek üzembe helyezése
Erőgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Munkagép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Majorgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Erőgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Munkagép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Majorgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Járművezetési ismeretek
Erdészeti erőgépek, önjáró
célgépek javítása
Erdészeti munkagépek javítása

17

381/4.0/2278-06

18

381/5.0/2278-06

19

381/6.0/2278-06

20

381/7.0/2278-06

21

381/8.0/2278-06

22

381/9.0/2278-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

57

175

304

12

0

0

12

24
0

0
0

0
14

24
14

36

0

70

106

72

0

182

254

0

0

24

24

0

0

84

84

0

0

60

60

0

0

30

30

54

0

0

54

36

0

0

36

18

0

0

18

39

16

25

80

0

0

140

140

0

0

114

114

Erdőgazdasági gépek karbantartása

0

0

56

56

Erdészeti ismeretek
Erdészeti gépek szerkezettani
felépítése
Erdészeti gépek szerkezettani
felépítése
Javított erdészeti gépek üzembe
helyezése
Erdőgazgdasági gépek javítása
Mindösszesen óra:

18

0

0

18

0

0

82

82

64

0

0

64

0

0

30

30

96
541

0
73

0
1086

96
1700

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.
26
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A 31 521 01 0010 31 02 azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

23

381/1.0/2276-06

24

381/2.0/2276-06

25
26

381/3.0/2276-06
381/1.0/2277-06

27

381/2.0/2277-06

28

381/3.0/2277-06

29

381/4.0/2277-06

30

381/5.0/2277-06

31

381/6.0/2277-06

32

381/7.0/2277-06

33

381/8.0/2277-06

34

381/9.0/2277-06

35

381/10.0/2277-06

36
37
38
39
40

381/1.0/2279-06
381/2.0/2279-06
381/3.0/2279-06
381/4.0/2279-06
381/5.0/2279-06

41

381/6.0/2279-06

42

381/7.0/2279-06

43

381/8.0/2279-06

44

381/9.0/2279-06

megnevezése
Általános agrárgépészeti
technológiai feladatok
Agrárgépészeti munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Vállalkozási ismeretek
Műszaki állapotváltozások
Mezőgazdasági gépek
diagnosztikai vizsgálatai
Alkatrész javítástechnológiai
eljárások
Javított gépek üzembe helyezése
Erőgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Munkagép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Majorgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Erőgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Munkagép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Majorgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Járművezetési ismeretek
Önjáró kertészeti gépek javítása
Kertészeti munkagépek javítása
Kertészeti gépek karbantartása
Kertészeti ismeretek
Kertészeti gépek szerkezettani
felépítése
Kertészeti gépek szerkezettani
felépítése
Javított kertészeti gépek üzembe
helyezése
Kertészeti gépek javítása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

57

175

304

12

0

0

12

24
0

0
0

0
14

24
14

36

0

70

106

72

0

182

254

0

0

24

24

0

0

84

84

0

0

60

60

0

0

30

30

54

0

0

54

36

0

0

36

18

0

0

18

39
0
0
0
18

16
0
0
0
0

25
140
114
56
0

80
140
114
56
18

0

0

82

82

64

0

0

64

0

0

30

30

96
541

0
73

0
1086

96
1700

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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A 31 521 01 0010 31 03 azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

45

381/1.0/2276-06

46

381/2.0/2276-06

47
48

381/3.0/2276-06
381/1.0/2277-06

49

381/2.0/2277-06

50

381/3.0/2277-06

51

381/4.0/2277-06

52

381/5.0/2277-06

53

381/6.0/2277-06

54

381/7.0/2277-06

55

381/8.0/2277-06

56

381/9.0/2277-06

57

381/10.0/2277-06

58

381/1.0/2280-06

Általános agrárgépészeti
technológiai feladatok
Agrárgépészeti munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Vállalkozási ismeretek
Műszaki állapotváltozások
Mezőgazdasági gépek
diagnosztikai vizsgálatai
Alkatrész javítástechnológiai
eljárások
Javított gépek üzembe helyezése
Erőgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Munkagép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Majorgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Erőgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Munkagép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Majorgép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Járművezetési ismeretek

59

381/2.0/2280-06

60

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

72

57

175

304

12

0

0

12

24
0

0
0

0
14

24
14

36

0

70

106

72

0

182

254

0

0

24

24

0

0

84

84

0

0

60

60

0

0

30

30

54

0

0

54

36

0

0

36

18

0

0

18

39

16

25

80

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése

32

0

0

32

381/3.0/2280-06

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése

0

0

193

193

61

381/4.0/2280-06

Erőgépek javítása

0

0

140

140

62

381/5.0/2280-06

Munkagépek, majori gépek javítása

0

0

40

40

63

381/6.0/2280-06

50

0

0

50

64

381/7.0/2280-06

0

0

49

49

65

381/8.0/2280-06

64

0

0

64

66

381/9.0/2280-06

Mezőgazdasági gépek javítása
Mezőgazdasági gépek
karbantartása
Mezőgazdasági termelés elméleti
alapjai
Munkagép szerkezettan és szerelési
ismeretek
Mindösszesen óra:

32

0

0

32

541

73

1086

1700

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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9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
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:
2276-06 Gépészeti feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági gépeken hibamegállapítás, szerelés, karbantartás, javítás, üzembe
helyezés, gépüzemeltetés, a műszaki dokumentációk kezelése, vezetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozási alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2277-06 Javítástechnológiai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági erő- és munkagépeken műszaki diagnosztikai vizsgálatok,
alkatrészeken, részegységeken javítástechnológiai műveletek elvégzése, műszaki
dokumentációk, bizonylatok elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági gépek anyagai, alkatrészek felújítása, szerelése, karbantartása,
javítása, műszaki dokumentációk kezelése, vezetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági erő- és munkagép szerkezettani ismeretek, alkalmazott gépjavítástechnológiai eljárások és műveletek.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2278-06 Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Erdészeti gépek hibakeresése, diagnosztikai vizsgálata, szerelése, karbantartása,
javítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Erdőgazdasági gép szerkezettani felépítése és működése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Erdészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek
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%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2279-06 Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kertészeti gépek szerelése, karbantartása és javítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kertészeti gép szerkezettani felépítése és működése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kertészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek
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%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2280-06 Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági erőgépek, önjáró-, vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépek,
majori gépek és berendezések karbantartása, javítása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági erő- és munkagép szerkezettani felépítése és működése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági gépek gépjavítási és gépüzemeltetési ismeretek, mezőgazdasági
ismeretek
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%
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
–
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9. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 01 0010 31 01 azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 40
A 31 521 01 0010 31 02 azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
4. vizsgarész: 40
A 31 521 01 0010 31 03 azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
5. vizsgarész: 40
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
tan-tárgyi) 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 az
Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes
tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 01 0010 31 01 azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

381/1.0/2276-06

Általános
agrárgépészeti
technológiai
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
szk
szk
szk

381/1.1/2276-06
381/1.2/2276-06
381/1.3/2276-06
381/1.4/2276-06
381/1.5/2276-06
381/1.6/2276-06
381/1.7/2276-06
381/1.8/2276-06

36
0
0
0
36
0
0
0

0
21
36
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
77
304
0
42
49
7

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:
381/1.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a gépről
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása
C típus Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása
C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, ábrák olvasása
C típus Rajzszabványok ismerete, katalógus használata
C típus Műszaki rajz készítése, olvasása
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C típus A szerelési utasítások értelmezése
C típus Alkatrészkatalógusok használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
/Írásos elemzések készítése 15%
Összeállítási rajz értelmezése 10%
Alkatrész rajz készítés tárgyról 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzszabványok. Vetületi és axonometrikus ábrázolás. Metszetábrázolások, szelvény,
egyszerűsített ábrázolások. Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások.
Tűrés, alak és helyzettűrés, illesztés. Felületi érdesség. Jelképes ábrázolások.
Alkatrészrajzok felvételi vázlata, rajzolvasás. Összeállítási rajzok, alaktrész rajzok,
rajzdokumentációk olvasása, elemzése. Fémszerkezetek rajzai. .
Technológiai rajzok. kapcsolási vázlatok. Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus rendszerek
rajzai. Folyamartábrák, nomogramok.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.2/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálatok és műszaki mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
D típus Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei, mérési eljárások
C típus Mérőeszközök és mérési eljárások, mérési jegyzőkönyvek
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
D típus Acélok és öntött vasak hőkezelései
D típus Egyszerű és összetett igénybevétel
D típus Terhelési módok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelv megértése
2. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Technológiai próbák végzése 10%
Technológiai minták elemzése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálai mérőszoba
Mechanikai mérőszoba
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek ülső és belső felületeinek mérése, ellenőrzése tolómérővel, miikrométerrel,
mérőórával, mélységmérő tolómérővel. Szögmérés. Külső, belső kúpok mérése. Mérés
mérőhasábokkal.
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel. Menetek ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok
mérése
digitális mérőeszközökkel.
Munkadarabok
mérése
mikroszkópokkal. Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. Mérési dokumentumok
készítése. Felvételi vázlatok készítése. Anyagvizsgálati mérések. Keménység mérés.
Szakítószilárdság mérése. Repedésvizsgálatok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.3/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagtulajdonságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat
Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az acélok és az öntött vasak jellemző tulajdonságai, katalógus használata
C típus Műanyagok alkalmazási területei
C típus Gumiáruk, bőr és üveg tulajdonságai, felhasználási területei
C típus Villamos vezető, szigetelő és félvezető anyagok tulajdonságai, alkalmazási területei
C típus Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei
C típus Faanyagok tulajdonságai, megmunkálási eljárásai, szerszámai
C típus Ragasztóanyagok alkalmazási területei, ragasztás technológiája
C típus Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Robbantott ábrák értelmezése
2. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek. Ipari vasötvözetek. Az ötvözők és
szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. Az acélok osztályozása, és jelölései MSZ és
EN szerint. A vas és acélöntvények osztályozása és jelölései az MSZ és az EN szerint.
Az alumínium, réz, ón, ólom, horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és
jelölése az MSZ és az EN szerint.
Nem fémes anyagok tulajdonságai. Tüzelő és kenőanyagok jellemző tulajdonságai,
felhasználásuk, jelölésük.
Anyagkiválasztás. Az anyagkiválasztás műszaki , gazdasági szempontjai.
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai).
Az anyagok kikeresése, táblázatok és szabványok használata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.4/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
B típus Gépalkatrészek tisztítása, korrózió elleni védelem
B típus Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem
C típus Mozgásátalakító szerkezetek jellemzői
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
77 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkáklási gyakorlatok. A kézi forgácsoló műhely rendeje, munka- és
tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. Előrajzolás. Vágás, darabolás. Reszelés. Fűrészelés.
Menetkészítés. Dörzsárazás. Hántolás.
Alkatrészek illesztése: illesztés reszeléssel, hántoló szerszámok, eszközök,sík és ívelt
felületek hántolása, lemezalkatrész készítése, a dörzsárazás szerszámai és művelete,
illesztés dörzsárazással, illesztés csiszolással.
Komlpex illesztési munkák.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.5/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Beállítást, beszabályozást végez
Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket

39

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Oldható és roncsolással oldható kötőgépelemek alkalmazása és felhasználásuk
C típus Tengelyek rendeltetése, igénybevételeik, felhasználási területük
C típus Csapágyak, tömítések rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területük
C típus Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C típus Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C típus Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői, alkalmazási területeik
C típus Rugók jellemző adatai, anyaga, kialakítása, alkalmazási területük
C típus Csövek, csőkötések anyagai, fajtái, kialakításuk, alkalmazási területük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötések fogalma, alkalmazási területük. Oldható kötések: csavarkötés, ék-, retesz-,
csapszeg- bordástengely-és poligon kötések jellemzői. Nem oldható kötések: szegecs-,
hegesztett-, forrasztott-, ragasztott kötések jellemzői. Zsugorkötés.
Tengelyek, csapágyazások. Csapágybeépítések. Csapágyak kiválasztása. Tömítések.
Tengelykapcsolók fajtái, működése, szerelése. Fékek működtetése.
Nyomatékátszármaztató hajtások. Lapos-, ék-, lánc-,fogasszíj, fogaskerék hajtások.
Rugók és lengéscsillapítók alkalmazási területei, jellemzőik. Gépek rugalmas ágyazása.
Csövek, csőcserelvények, tömítések.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.6/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek állapotfelmérése, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt
Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez)
Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
)
Aé munkaműveletekhez
előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
D típus Kötőgépelemek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Siklócsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Gördülőcsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Mechanikus hajtóművek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata (fogaskerék, lánc,
szíjhajtások)
B típus Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések)
C típus Tisztítási eljárások, zsírtalanítás: szerves oldószerrel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
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A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek, részegységek, gépek tisztítása. Hibafelvételezés. Dokumentációk vezetése.
Részegységek, alkatrészek szét- és összeszerelése. Alkatrészcserés javítás előkészítése.
Mérőeszköz és szerszámhasználat. Szereléstechnikai alapfogalmak, rendszerek jellemzői.
Eszközök, készülékek, szerszámok megválasztásának szempontjai.
Műszaki dokumentációk, katalógusok használata. Munka-, tűz-, és környezetvédelmi
előírások alkalmazása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.7/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek javítása (alaktrész vagy részegység cserével)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez)
Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
é ) a hibát
Elhárítja
Próbaüzemeltetést végez
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Gépeket üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz
Ellenőrzi a gép működését, az elvégzett javítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
D típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
D típus Bordás és bütykös tengelyek felújítása
D típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
C típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
D típus Rugók javítása, szerelése
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
D típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
49 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javításra váró gépek alakatrész, vagy részegység cserés javítása, összeszerelése,
beszabályozása, ellenőrzése, üzembe helyezése, tárolásra előkészítése.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.8/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat
Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
B típus Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések)
C típus Tisztítási eljárások: oxideltávolítás mechanikai, kémiai úton
B típus Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem
B típus Korrózió elleni védelem fajtái, anyagai, eszközei és technológiája
C típus Korrózióvédelem szerves bevonatokkal
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
D típus Korrózióvédelem fémes bevonatokkal
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javított, vagy idénymunkából kivett gépek előkészítése a tartós tárolásra. Tisztítás,
átmeneti vagy tartós korrózióvédelem alkalmazása.
Géptárolási dokumentációk vezetése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. 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:
381/2.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Esetleírás készítése 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzveszélyes anyagok. Tűzveszélyességi osztálybasorolás. Természet és
Az elsősegélynyújtó kötelességei. Elsősegélynyújtás.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. 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:
381/3.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Üzletfelekkel kommunikál
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos jogi, adminisztratív teendők,
eljárások
C típus Az üzleti terv tartalma felépítése
C típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D típus Általános jogi alapismeretek
D típus Gazdálkodást szabályozó törvények
D típus Az adózást szabályozó törvények
D típus Munkavállaló és munkáltató jogai, kötelezettségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállaklozási formák. Egyéni és társas vállalkozások. A családi vállalkozás. Az üzleti
vállalkozás fogalma, céljai. Vállalkozás beindításával, működtetésével kapcsolatos jogi és
adminisztratív teendők, eljárások.
Az üzleti vállalkozás tervezése, az üzleti terv készítésének lépései. Az üzleti terv fejezetei,
formai és tartalmi követelményei. Nyomtatott és elektronikus dokumentumok.
Kapcsolattartás a megrendelőkkel és partnerekkel. A szolgáltatás marketing tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot ad
Számlát ad
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bizonylat alaki és tartalmi kellékei
C típus A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai, bizonylatok vezetése
D típus Az egyszeres könyvvitel alapelvei
D típus Bevétel és költségnyilvántartás
C típus Önköltség számítása
B típus Árajánlat készítése
D típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önköltség, jövedelmezőség, hatékonyság. A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők. Ár
és költségkalkulációk.
A bizonylat fogalma, fajtái. A számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékei. A szolgáltatás
bizonylatai, számlák készítése. Dokumentálási hibák.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

381/1.0/2277-06

Műszaki
állapotváltozások

azonosítója

szk

381/1.1/2277-06

0

0

14

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

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:
381/1.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek állapotfelmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Mérési jegyzőkönyvet készít, vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés,
őkö készségek:
Hozzárendeltj szakmai

repedésvizsgálat),

1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
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hibafelvételi

A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, részegységek, alkatrészek tisztírtása.Mennyiségi és minőségi vizsgálat. Szerkezeti
részek vizsgálata. Hibafelvételezési eljárások gyakorlása.
Diagnosztikai vizsgálatokkal hibakeresések, műszaki állapot meghatározása.
Hibafelvételi dokumentumok vezetése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

381/2.0/2277-06

Mezőgazdasági
gépek diagnosztikai
vizsgálatai

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

381/2.1/2277-06
381/2.2/2277-06
381/2.3/2277-06
381/2.4/2277-06
381/2.5/2277-06
381/2.6/2277-06
381/2.7/2277-06

36
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
14
14
14 106
14
7
7

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:
381/2.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztikai vizsgálatok elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Elektronikai rendszert vizsgál
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Futómű- rendszert vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a vezetőfülke
berendezések)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A diagnosztikai műszeres vizsgálatok elméleti alapjai. A műszerek kiválasztása. Az
eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki paraméterek megadása. A mérési
körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek gyakorlati alkalmazása.
Belsőégésű motorok-,
hidraulikus berendezések-, elektronikai rendszerek-,
teljesítményátvitelei rendszerek-, futóművek és kiegészítő berendezések vizsgálati
eszközei, eljárásai. A kapottadatok értékelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek
gyakorlati alkalmazása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus rendszerek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek
gyakorlati alkalmazása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai rendszerek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Elektronikai rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek
gyakorlati alkalmazása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítményátviteli rendszer vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek
gyakorlati alkalmazása.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Futómű rendszer vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Futómű- rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek
gyakorlati alkalmazása.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő berendezések vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a vezetőfülke
berendezések)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek
gyakorlati alkalmazása.
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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:
381/3.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrész javítástechnológiák elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
B típus Alkatrész katalógusok használata
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépjavítás fogala és fajtái. Javítási rendszerek. A gépjavítás technológiai folyamata. A
javítás műveleti sorrendje.
A gépátvételtől (külső tisztítás, szétszerelés, alkatrész mosás, hibafelvétel, alkatrész csere
vagy javítása, elő és végszerelés, beállítás, beszabályozás, bejáratás, végkikészítés) a
Tisztítási eljárások. Gépalkatrészek felújítása: hegesztéssel, ragasztással, műanyag
felvitellel,fémszórással, elekrokémiai eljárásokkal, felületkezelő mechanikai és kémiai
eljárásaokkal.
Gépelemek javítása, szerelése: kötőgépelemek hibái és javításuk, furatos alkatrészek,
sima tengelyek felújítása, bordás és bütykös tengelyek felújítása, sikló és gördülő
csapágyak javítása, szerelése,
szíj-, lánc-, fogaskerék-,csigahajtás javítása, szerelése,rugók javítása, szerelése, csövek
csőszerelvények, tömítések javítása, szerelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gázhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Lángvágás jellemzői, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztő berendezések, tartozékok. Hegesztésnél alkalmazott gázok. Lángfajták.
Gázhegesztő berendezés üzembe helyezése, kezelése. Lánggyújtás, különböző minőségű
lángok beállítása. Olvasztás, tompa és sarok varratok készítése. Alkatrészek felújítása
lánghegesztéssel. Alkatrészek előkészítése, utókezelése. Keményforrasztás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Ívhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ívhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az íhegesztés művelete, alkalmazása, gépei, segéseszközei, segédberendezései. Az
áramerősség beállítása. Az elektróda kiválasztása táblázatból. Javítástechnológia és az
elektróda típusának kapcsolódása.
A kézi ívhegesztő űzembe helyezése, áramerősség beállításának gyakorlása. Alkatrészek
felújítása felrakó hegesztéssel.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőgázas hegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Védőgázas hegesztési eljárások jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
AWI és AFI eljárások gyakorlása argonvédőgázas és széndioxidos hegesztő berendezések
alkalmazása esetén.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémszórás, műanyagszórás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Galvanizálás, fémszórás műveletei, eszközei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hideg és meleg fémszórási eljárások gyakorlása. Alkatrészek előkészítése. Fémporok
kiválasztása. Segédberendezések alkalmazása.
Szinterezési eljárások kiválasztása. Alkatrészek előkészítése. Műanyag porok kiválasztása
az adott javítás technológiához. Fémragasztás anyagai, eszközei technológiája.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémes bevonatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes bevonatok készítésének technológiája (horganyzás, ónozás)
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Galvanikus és kémiai bevonatok alkalmazása a korrózióvédelmben és kisebb kopások
fémfeltöltésére. Technológiai folyamat bemutatása, fémbevonó eljárások alkalmazása:
krómozás, galvanikus vasazás, kémiai nikkelezés, horganyzás, ónozás.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kovácsolás, sajtolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kovácsolás munkaműveletei
C típus Sajtolás munkafolyamatai, szerszámai, alkalmazási területei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kovácsolás és sajtolás célja szerszámai, művelete. Alkatrészek készítése kovácsolással,
sajtolással. Hőkezelési eljárások.

65

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.8/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Öntés műveletei, eszközei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fémöntés bemutatása. Eszközei, technológiája. Formázás. Öntőformák készítése,
különleges öntőformák.Formába öntés. Öntvénytisztítás. Gépalkatrészek készítése
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.9/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi forgácsolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kézi és gépi forgácsolási műveletek, eszközök, szerszámok, gépek technológiai eljárások
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszetergálás gépei és eszközei. Esztergekések. Az esztergálás műveletei. Gépalkatrészek
felújítása javítóméretre munkálással, perselyezéssel.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. 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:
381/4.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított gépek üzembe helyezési műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő esztétikai állapotba hozza a gépet
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Ellátja a gépet a biztonságos üzemeltetéshez feliratokkal, jelzésekkel
Összegyűjti a veszélyes hulladékokat
Megszervezi a veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, gyűjtőhelyre szállítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javított gépek végkikészítése. Folyadékok kiválasztása, feltöltése. Veszélyes anyagok
gyűjtése, tárolása. Gépek bejáratása, ellenőrzése, esetenként beszabályozása. .
Üzemeltetésre, vagy tárolásra történő előkészítés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított gépek átadása, átvétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja a megjavított gépet az üzemeltetőnek jegyzőkönyv alapján
Gép átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít
Garanciális ügyintézést végez
Gépüzemeltetési naplót ad a kijavított géphez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
A típus Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A típus Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javított gépek átadása. Dokumentációk vezetése, átadás átvételi jegyzőkönyv készítése.
Munkanaplók kitöltése. Garanciális ügyek intézése. A felhasználó tájékoztatása.
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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:
381/5.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, forgattyús hajtómű, hengerfej, és vezérmű szerelése, hibafelvételi lap
készítése. Javítási méretlépcsők. Otto és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének
szerelése, beállítása, karbantartása.
Levegő-, tüzelőanyag-, kenőanyag szűrők szerelése, cseréje. Adagolószívattyú le és
felszerelése, légtelenítés, előtőltés beállítása. Befecskendező fúvókák ki és beszerelése,
ellenőrzése, beszabályozása.
Hűtési és kenési rendszer elemeinek szerelése, ellenőrzése, beszabályozása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus és hidraulikus enrgiaátvitel szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikus és hidraulikus erőátvitel
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsolók, sebességváltók, kiegyenlítőmű, kiegyenlítőműzár, bolygómű,
véglehajtás, TLT hajtás szerelése, beállítása.
Hidraulikus berendezések szerelése. Szivattyúk, munkahengerek, szelepek, csővezetékek,
tömítések szerelése, ellenőrzése, beállítása.
Szabályzós hidraulikák, nyitott és zárt hidrosztatikus hajtások szerelése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Futómű- rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mellső futómű szerelése, nyomtáv ellenőrzése, állítása. Lánctalpas járószerkezet
szerelése,ellenőrzése. Mezőgazdasági erőgépek kormányszerkezeteinek szerelése,
ellenőrzése, beállítása.
Gumiabroncs szerelése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek fékberendezése, fékezése, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Futómű- rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Járművek fékberendezései, fékezése
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági erőgépek fékműködtető szerkezeteinek szerelése, ellenőrzése.
Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus fékek és szerelvényeik szerelése, ellenőrzése,
Pókocsik fékszerkezeteinek szerelése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a vezetőfülke
berendezések)
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erőgépek, pótkocsik, teherautók alvázainak ellenőrzése, szerelése. Vonó és függesztő
szerkezetek szerelése, átszerelése.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek elektromos és elekrtonikus berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Járművek elektromos és elektronikus berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akkumulátor karbantartása, ki és beszerelése. Generátor le és felszerelése, bekötése.
Indítómotorok le és felszerelése, bekötése, ellenőrzése. Világító és jelző berendezések
ellenőrzése, szerelése, bekötése.
Villamos kapcsolási rajzok alakalmazása a hibakeresésben, szerelésben. Villamos
szerelvények ellenőrzése, cseréje, ki és bekötése.
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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:
381/6.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelő gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ekék, tárcsák, ásóboronák, lazítók, szántóföldi és sorközművelő kultivátor, kombinált
talajművelő gépek szerkezeti felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag visszapótlás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves és műtrágya szórók szerkezeti felépyítésének bemutatása, szerelése, javítása,
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vető-, ültető-, és palántázó gépek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
beállítása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédelem gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése,
javítása, beállítása.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntözés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemestermények utókezelés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szemestermények utókezelés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése,
javítása, beállítása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

381/7.0/2277-06

Majorgép
szerkezettan és
szerelési ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

381/7.1/2277-06
381/7.2/2277-06
381/7.3/2277-06
381/7.4/2277-06
381/7.5/2277-06
381/7.6/2277-06

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

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:
381/7.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolás raktárározás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tárolás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányelőkészítő gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányelőkészítés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
beállítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmánykiosztás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmánykiosztás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Itatóberendezések szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Itatóberendezések szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az itatás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trágyaeltávolítás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
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11. 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:
381/8.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Elektronikai rendszert vizsgál
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Futómű- rendszert vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a vezetőfülke
berendezések)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése
A típus Mechanikus és hidraulikus erőátvitel
A típus Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása
A típus Járművek fékberendezései, fékezése
A típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Járművek elektromos és elektronikus berendezései
A típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
A típus Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belsőégésű erőgép fogalam. Az erőgépek csoportosítása. A traktorok fő szerkezeti
egységei. A motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. A négyütemű és kétütemű
motorok működése. Különleges motorok.
Tengelykapcsolók, sebességváltók, kiegyenlítőmű, mellső kerékhajtás, teljesítmény-leadó
tengely feladata, szerkezeti megoldások, működése, beállítása.
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve, szerkezeti elemei, működése.
Hidraulukus rendszer felépítése, szerelvényei, kapcsolási rajzai.
A járószerkezet szerkezeti felépítése, működése, beállítása. A gumiabroncs jellemzői. Az
erőgépek alváz és futómű megoldásai. Kerekes traktorok kormányzása. A
kormányszerkezet részei, működése, ellenőrzése,beszabályozása
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése. Lánctalpas
traktorok járószerkezete és kormányzása.
Erőgépek fékberendezései. A fékezéssel kapcsolatos fogalmak. A fékek csoportosítása. A
mechanikus, hidraulikus, pneumatikus fékberendezések működése, szerkezete,
ellenőrzése, beszabályozása.
Vonó függesztő és emelő szerkezetek. Csúszásgátló berendezés működése, szerkezeti
megoldások.
A ergonómiai berendezések szerepe az erőgépeken. Kiviteli megoldások.
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12. 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:
381/9.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés gépei és alapműveletei. Agrotechnikai követelmények. Az ekék, tárcsák,
ásóboronák, lazítók, kultivátorok, kombinátorok, szerkezeti kialakításai, működése.A
talajművelő gépek beállítása, javítása..
Trágyaszóró gépek csoportosítása, a szórógépekkel szemben támasztott agrotechnikai
követelmények. A szórógépek szerkezeti felépítése, működése. A szórógépek beállítása,
A vető-, ültető- és palántázó gépekkel szembentámasztott agrotechnikai követelmények.
A gépek csoportosítása. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, javítása.
A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények. Csoportosításuk. A
növényvédő gép általános szerkezeti felépítése, működése. A növényvédő gépek
beállítása, ellenőrzése, javítása.
Az anyagmozgató gépek csoportosítása. Szállítási, rakodási munkák gépei és
berendezései. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, javítása.
Az öntözőgépekkel szemben támasztott követelmények. Az öntözőberendezések fő
szerkezeti egységei. A szivattyúk, szerelvények szerelése, javítása, beállítása.

96

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. 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:
381/10.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Itatóberendezések szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szemestermények utókezelésének gépei. A száritó magtisztító és osztályozó, tároló
berendezések megoldási változatai. A gépészeti berendezések szerkezei felépítése,
működése, szerelése, beállítása.
A takarmányelőkészítő és kiosztó gépek csoportosítása. A gépek szerkezeti felépítése,
működése, szerelése, javítása, beállítása.
Az itatóberendezések csoportosítása. A különfle itatók szerkezeti felépítése, működése,
hibaforrásai, szerelése, javítása, beállítása.
A trágyaeltávolítás módjai az állatartó telepeken. Az alkalmazott gépészeti megoldások
bemutatása. A trágyaeltávolító és kezelő berendezések szerkezeti felépítése, működése,
szerelése, javítása, beállítása.
A fejés gépeivel szemben támasztott köveztelmények. A fejési rendszerek gépészeti
berendezései . A gépek szerkezeti felépítése, működése, szerelése, javítása, beállítása.
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14. 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:
381/1.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírásai szerint történik!
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.2/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Közlekedési Felügyelet által minsített teremben tartható az oktatás és vizsgáztatás!
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.3/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Tangazdaság
Képzési idő:
25 óra gyakorlat 1fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírásai szerint történik!
Egyéni vezetési gyakorlat!
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

381/2.0/2278-06

Erdészeti erőgépek,
önjáró célgépek
javítása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

381/2.1/2278-06
381/2.2/2278-06
381/2.3/2278-06
381/2.4/2278-06
381/2.5/2278-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

42
35
21 140
21
21

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:
381/2.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Axonometrikus alkatrész rajzok értelmezése
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengerfej, hengertömb javítása. Henger javítása. Dugattyú, dugattyúgyűrű, csapszeg
javítása. Hajtórúd javítása. Forgattyús tengely javítása. Vezérmű alaktrészeinek javítása.
A hűtés berendezéseinek javítása. Hűtőradiátor. Vízszivattyú. Termosztát. Csővezetékek.
A kenés berendezéseinek javítása. Olajszivattyú, nyomásszabályozó szelep, szűrők,
olajvezetékek.
A tüzelőanyag-ellátó berendezések javítása, beállítása. Tüzelőanyag tartály, tápszívattyúk,
szűrők javítása. Karburátor hibáinak javítása, egyszerűbb beszabályozása.
Adagoló szivattyú ellenőrzése próbapadon, egyszerűbb beállítások. Porlasztó javítása,
A felújított motor bejáratása, fékezése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.2/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőátviteli berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus tengelykapcsolók javítása. Sebességváltó és a kiegynlítőmű javítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.3/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz, futómű, kormány- és fékszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak javítása.
Gumikerekes mellső és hátsó futómű javítása. A kormányszerkezet javítása.
A fékszerkezetek javítása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.4/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Hidraulikus berendezések hibái, vizsgálata, javítása, beállítása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus rendszerek berendezéseinek javítása, beszabályozása. Energia átalakítók.
Irányítókészülékek. Kiegészítő szerelvények.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.5/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű elektronikai berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Villamos berendezések, elektronikus egységek hibái, vizsgálat, javítása, beszabályozása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tűrőképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművillamossági berendezések (akkumulátor, generátor, indítómotor) szerelvények,
vezetékek javítása, beszabályozása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

381/3.0/2278-06

Erdészeti
munkagépek
javítása

azonosítója

szk
szk
szk
szk

381/3.1/2278-06
381/3.2/2278-06
381/3.3/2278-06
381/3.4/2278-06

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

35
28
114
23
28

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:
381/3.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti munkagépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Erdészeti munkagépek szerelése, hibafelvételezése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajelőkészítés és talajművelés-, tápanyag utánpótlás-, vetés-, iskolázás-, ültetés-,
növényvédelem-, öntözés gépeinek javítása, szerelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Kérgező, aprító, hasító gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Kérgező-, aprító-, hasítógépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kérgező-, apritékkészítés-, hasító gépek javítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.3/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorfűrész, bozótvágó javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Motoros fűrészek szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
A típus Bozótvágók szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motoros láncfűrészek, bozótvágók javítása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.4/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállító, rakodó, közelítő gép javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Rönkrakodó-, szállító-, kiközelítőgépek szerelése, hibafelvételezése, javítása,
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítés (eszközök, kötélpályák, egy és többcélú gép) gépeinek javítása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. 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:
381/4.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőgazdasági erőgépek, önjáró célgépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.2/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőgazdasági munkagépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Erdészeti munkagépek szerelése, hibafelvételezése, javítása
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.3/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Kérgező, hasító, aprító, gépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kérgező-, aprító-, hasítógépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.4/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorfűrész, bozótvágó karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Motoros fűrészek szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Bozótvágók szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.5/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállító, rakodó, közelítő gép karbantása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Rönkrakodó-, szállító-, kiközelítőgépek szerelése, hibafelvételezése, javítása,
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
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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:
381/5.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépjavítás tervezése
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
A típus Erdészeti munkagépek szerelése, hibafelvételezése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Beszédkészség
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erdőgazdálkodás jellemzői. Hazai fafajaink, cserjéink. Fatermesztés alapfogalmai,
munkafolyamatai. Maggazdálkodás, csemetetermesztés eljárásai.
Talajelőkészítés, redősítés. Erdőművelés géprendszere. Erdőgazdálkodási módok.
A fa tulajdonságai. A fa hibák fő fafajainknál. Faválasztékok méreti és minőségi
A fahasználat fogalmai. A fahasználat gépeinek rendszere, alkalmazási területeik.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

381/6.0/2278-06

Erdészeti gépek
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szk
szk
szk
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0
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0
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0
0
0
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82

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:
381/6.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti erőgépek, önjáró célgépek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengerfej, hengertömb szerelése. Henger szerelése. Dugattyú, dugattyúgyűrű, csapszeg
szerelése. Hajtórúd szerelése. Forgattyús tengely szerelése. Vezérmű alaktrészeinek
A hűtés berendezéseinek szerelése. Hűtőradiátor. Vízszivattyú. Termosztát.
A kenés berendezéseinek szerelése. Olajszivattyú, nyomásszabályozó szelep, szűrők,
olajvezetékek.
A tüzelőanyag-ellátó berendezések szerelése. Tüzelőanyag tartály, tápszívattyúk, szűrők
Adagoló szivattyú le- és felszerelése. Porlasztó szerelése, beállítása.
A javított motor fékpadi vizsgálata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.2/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőgazdasági munkagépek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Erdészeti munkagépek szerelése, hibafelvételezése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajelőkészítés és talajművelés-, tápanyag utánpótlás-, vetés-, iskolázás-, ültetés-,
növényvédelem-, öntözés gépeinek szerelése, beállítása, üzemeltetése..
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.3/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Kérgező, hasító, aprító, gépek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Kérgező-, aprító-, hasítógépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kérgező-, apritékkészítés-, hasító gépek szerelése, beállítása, üzemeltetése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.4/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorfűrész, bozótvágó szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Motoros fűrészek szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
A típus Bozótvágók szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motoros láncfűrészek, bozótvágók szerelése, beállítása, üzemeltetése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.5/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállító, rakodó, közelítő gép szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Rönkrakodó-, szállító-, kiközelítőgépek szerelése, hibafelvételezése, javítása,
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítés (eszközök, kötélpályák, egy és többcélú gép) gépeinek szerelése, beállítása,
üzemeltetése. Rakodógépek üzemeltetése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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:
381/7.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti gépek szerkezettani felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Motoros fűrészek szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
A típus Bozótvágók szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
A típus Rönkrakodó-, szállító-, kiközelítőgépek szerelése, hibafelvételezése, javítása,
A típus Kérgező-, aprító-, hasítógépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
A típus Erdészeti munkagépek szerelése, hibafelvételezése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajelőkészítés és talajművelés-, tápanyag utánpótlás-, vetés-, iskolázás-, ültetés-,
növényvédelem-, öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
Kérgező-, apritékkészítés-, hasító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése.
Motoros láncfűrészek, bozótvágók szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
A közelítés (eszközök, kötélpályák, egy és többcélú gép) gépeinek szerkezeti felépítése,
működése, beállítása, üzemeltetése.
Erdészeti önjáró célgépek szerkezei felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. 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:
381/8.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított erdészeti gépek üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felújított erőgép, célgép bejáratása, üzemeltetése. A javított gépek ellenőrzése,
beszabályozása. A javított gépek végkikésszítése. Átadás-átvételi dokumentációk
Korrózió elleni védelem végrehajtása. A javított gépek előkészítése tárolásra. Tárolási
jegyzőkőnyv készítése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. 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:
381/9.1/2278-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőgazdasági gépjavítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít
Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít
Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít
Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít
Erdészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépjavítás tervezése
A típus Motoros fűrészek szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
A típus Bozótvágók szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása
A típus Rönkrakodó-, szállító-, kiközelítőgépek szerelése, hibafelvételezése, javítása,
A típus Kérgező-, aprító-, hasítógépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
A típus Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
A típus Erdészeti munkagépek szerelése, hibafelvételezése, javítása
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése,
korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépüzemfenntartás feladata. A gépjavítás tervezése.
A hengertömb, forgattyús hajtómű, vezérmű, a hűtő, kenő berendezések, a tüzelőanyagellátóberendezések, javítása, szerelése. A felújított motor bejáratása.
Az erőátviteli-, a futómű-, kormány-, a fékberendezések javítása, szerelése
A hidraulikus rendszerk berendezéseinek javítása, szerelése.
A gépjárművillamossági berendezések javítása, szerelése.
Erdészeti önjáró célgépek, munkagépek, gépészeti berendezések javítása, szerelése.
Az erőgépek, önjáró fakitermelő célgépek, munkagépek, gépészeti berendezések
A gépjavítás, szerelés, karbantrtás dokumentációi.
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A 31 521 01 0010 31 02 azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

381/1.0/2276-06

Általános
agrárgépészeti
technológiai
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
szk
szk
szk

381/1.1/2276-06
381/1.2/2276-06
381/1.3/2276-06
381/1.4/2276-06
381/1.5/2276-06
381/1.6/2276-06
381/1.7/2276-06
381/1.8/2276-06

36
0
0
0
36
0
0
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

23. TANANYAGEGYSÉG

0 0
21 0
36 0
0 77
304
0 0
0 42
0 49
0 7

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:
381/1.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a gépről
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása
C típus Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, ábrák olvasása
C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, ábrák olvasása
C típus Rajzszabványok ismerete, katalógus használata
C típus Műszaki rajz készítése, olvasása
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C típus A szerelési utasítások értelmezése
C típus Alkatrészkatalógusok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
/Írásos elemzések készítése 15%
Összeállítási rajz értelmezése 10%
Alkatrész rajz készítés tárgyról 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzszabványok. Vetületi és axonometrikus ábrázolás. Metszetábrázolások, szelvény,
egyszerűsített ábrázolások. Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások.
Tűrés, alak és helyzettűrés, illesztés. Felületi érdesség. Jelképes ábrázolások.
Alkatrészrajzok felvételi vázlata, rajzolvasás. Összeállítási rajzok, alaktrész rajzok,
rajzdokumentációk olvasása, elemzése. Fémszerkezetek rajzai. .
Technológiai rajzok. kapcsolási vázlatok. Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus
rendszerek rajzai. Folyamartábrák, nomogramok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.2/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálatok és műszaki mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Vezeti a szükséges dokumentumokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
D típus Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei, mérési eljárások
C típus Mérőeszközök és mérési eljárások, mérési jegyzőkönyvek
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
D típus Acélok és öntött vasak hőkezelései
D típus Egyszerű és összetett igénybevétel
D típus Terhelési módok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelv megértése
2. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Technológiai próbák végzése 10%
Technológiai minták elemzése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálai mérőszoba
Mechanikai mérőszoba
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek ülső és belső felületeinek mérése, ellenőrzése tolómérővel,
miikrométerrel, mérőórával, mélységmérő tolómérővel. Szögmérés. Külső, belső
kúpok mérése. Mérés mérőhasábokkal.
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel. Menetek ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok mérése
mikroszkópokkal. Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. Mérési
dokumentumok készítése. Felvételi vázlatok készítése. Anyagvizsgálati mérések.
Keménység mérés. Szakítószilárdság mérése. Repedésvizsgálatok.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.3/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagtulajdonságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az acélok és az öntött vasak jellemző tulajdonságai, katalógus használata
C típus Műanyagok alkalmazási területei
C típus Gumiáruk, bőr és üveg tulajdonságai, felhasználási területei
C típus Villamos vezető, szigetelő és félvezető anyagok tulajdonságai, alkalmazási területei
C típus Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei
C típus Faanyagok tulajdonságai, megmunkálási eljárásai, szerszámai
C típus Ragasztóanyagok alkalmazási területei, ragasztás technológiája
C típus Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Robbantott ábrák értelmezése
2. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek. Ipari vasötvözetek. Az ötvözők és
szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. Az acélok osztályozása, és jelölései MSZ
és EN szerint. A vas és acélöntvények osztályozása és jelölései az MSZ és az EN
Az alumínium, réz, ón, ólom, horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és
jelölése az MSZ és az EN szerint.
Nem fémes anyagok tulajdonságai. Tüzelő és kenőanyagok jellemző tulajdonságai,
felhasználásuk, jelölésük.
Anyagkiválasztás. Az anyagkiválasztás műszaki , gazdasági szempontjai.
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai).
Az anyagok kikeresése, táblázatok és szabványok használata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.4/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
B típus Gépalkatrészek tisztítása, korrózió elleni védelem
B típus Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem
C típus Mozgásátalakító szerkezetek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
77 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkáklási gyakorlatok. A kézi forgácsoló műhely rendeje, munka- és
tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. Előrajzolás. Vágás, darabolás. Reszelés.
Fűrészelés. Menetkészítés. Dörzsárazás. Hántolás.
Alkatrészek illesztése: illesztés reszeléssel, hántoló szerszámok, eszközök,sík és ívelt
felületek hántolása, lemezalkatrész készítése, a dörzsárazás szerszámai és művelete,
illesztés dörzsárazással, illesztés csiszolással.
Komlpex illesztési munkák.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.5/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Beállítást, beszabályozást végez
Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Oldható és roncsolással oldható kötőgépelemek alkalmazása és felhasználásuk
C típus Tengelyek rendeltetése, igénybevételeik, felhasználási területük
C típus Csapágyak, tömítések rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területük
C típus Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C típus Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C típus Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői, alkalmazási területeik
C típus Rugók jellemző adatai, anyaga, kialakítása, alkalmazási területük
C típus Csövek, csőkötések anyagai, fajtái, kialakításuk, alkalmazási területük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötések fogalma, alkalmazási területük. Oldható kötések: csavarkötés, ék-, retesz-,
csapszeg- bordástengely-és poligon kötések jellemzői. Nem oldható kötések: szegecs-,
hegesztett-, forrasztott-, ragasztott kötések jellemzői. Zsugorkötés.
Tengelyek, csapágyazások. Csapágybeépítések. Csapágyak kiválasztása. Tömítések.
Tengelykapcsolók fajtái, működése, szerelése. Fékek működtetése.
Nyomatékátszármaztató hajtások. Lapos-, ék-, lánc-,fogasszíj, fogaskerék hajtások.
Rugók és lengéscsillapítók alkalmazási területei, jellemzőik. Gépek rugalmas
Csövek, csőcserelvények, tömítések.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.6/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek állapotfelmérése, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt
Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

136

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
D típus Kötőgépelemek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Siklócsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Gördülőcsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Mechanikus hajtóművek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata (fogaskerék, lánc,
szíjhajtások)
B típus Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések)
C típus Tisztítási eljárások, zsírtalanítás: szerves oldószerrel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek, részegységek, gépek tisztítása. Hibafelvételezés. Dokumentációk
vezetése. Részegységek, alkatrészek szét- és összeszerelése. Alkatrészcserés javítás
Mérőeszköz és szerszámhasználat. Szereléstechnikai alapfogalmak, rendszerek
jellemzői. Eszközök, készülékek, szerszámok megválasztásának szempontjai.
Műszaki dokumentációk, katalógusok használata. Munka-, tűz-, és környezetvédelmi
előírások alkalmazása.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.7/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek javítása (alaktrész vagy részegység cserével)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Elhárítja a hibát
Próbaüzemeltetést végez
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Gépeket üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
Ellenőrzi a gép működését, az elvégzett javítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
D típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
D típus Bordás és bütykös tengelyek felújítása
D típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
C típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
D típus Rugók javítása, szerelése
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
D típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
49 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javításra váró gépek alakatrész, vagy részegység cserés javítása, összeszerelése,
beszabályozása, ellenőrzése, üzembe helyezése, tárolásra előkészítése.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.8/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
B típus Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések)
C típus Tisztítási eljárások: oxideltávolítás mechanikai, kémiai úton
B típus Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem
B típus Korrózió elleni védelem fajtái, anyagai, eszközei és technológiája
C típus Korrózióvédelem szerves bevonatokkal
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
D típus Korrózióvédelem fémes bevonatokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
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A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javított, vagy idénymunkából kivett gépek előkészítése a tartós tárolásra. Tisztítás,
átmeneti vagy tartós korrózióvédelem alkalmazása.
Géptárolási dokumentációk vezetése.
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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:
381/2.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Esetleírás készítése 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzveszélyes anyagok. Tűzveszélyességi osztálybasorolás. Természet és
Az elsősegélynyújtó kötelességei. Elsősegélynyújtás.
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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:
381/3.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Üzletfelekkel kommunikál
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos jogi, adminisztratív
teendők, eljárások
C típus Az üzleti terv tartalma felépítése
C típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D típus Általános jogi alapismeretek
D típus Gazdálkodást szabályozó törvények
D típus Az adózást szabályozó törvények
D típus Munkavállaló és munkáltató jogai, kötelezettségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállaklozási formák. Egyéni és társas vállalkozások. A családi vállalkozás. Az üzleti
vállalkozás fogalma, céljai. Vállalkozás beindításával, működtetésével kapcsolatos jogi
és adminisztratív teendők, eljárások.
Az üzleti vállalkozás tervezése, az üzleti terv készítésének lépései. Az üzleti terv
fejezetei, formai és tartalmi követelményei. Nyomtatott és elektronikus
Kapcsolattartás a megrendelőkkel és partnerekkel. A szolgáltatás marketing
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot ad
Számlát ad
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bizonylat alaki és tartalmi kellékei
C típus A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai, bizonylatok vezetése
D típus Az egyszeres könyvvitel alapelvei
D típus Bevétel és költségnyilvántartás
C típus Önköltség számítása
B típus Árajánlat készítése
D típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Műveletek gyakorlása 20%

144

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önköltség, jövedelmezőség, hatékonyság. A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők.
Ár és költségkalkulációk.
A bizonylat fogalma, fajtái. A számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékei. A
szolgáltatás bizonylatai, számlák készítése. Dokumentálási hibák.
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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:
381/1.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek állapotfelmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Mérési jegyzőkönyvet készít, vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, részegységek, alkatrészek tisztírtása.Mennyiségi és minőségi vizsgálat.
Szerkezeti részek vizsgálata. Hibafelvételezési eljárások gyakorlása.
Diagnosztikai vizsgálatokkal hibakeresések, műszaki állapot meghatározása.
Hibafelvételi dokumentumok vezetése.
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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:
381/2.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztikai vizsgálatok elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Elektronikai rendszert vizsgál
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Futómű- rendszert vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A diagnosztikai műszeres vizsgálatok elméleti alapjai. A műszerek kiválasztása. Az
eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki paraméterek megadása. A mérési
körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek gyakorlati alkalmazása.
Belsőégésű motorok-, hidraulikus berendezések-, elektronikai rendszerek-,
teljesítményátvitelei rendszerek-, futóművek és kiegészítő berendezések vizsgálati
eszközei, eljárásai. A kapottadatok értékelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus rendszerek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai rendszerek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Elektronikai rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítményátviteli rendszer vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Futómű rendszer vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Futómű- rendszert vizsgál
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő berendezések vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
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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:
381/3.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrész javítástechnológiák elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
B típus Alkatrész katalógusok használata
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépjavítás fogala és fajtái. Javítási rendszerek. A gépjavítás technológiai folyamata.
A javítás műveleti sorrendje.
A gépátvételtől (külső tisztítás, szétszerelés, alkatrész mosás, hibafelvétel, alkatrész
csere vagy javítása, elő és végszerelés, beállítás, beszabályozás, bejáratás,
Tisztítási eljárások. Gépalkatrészek felújítása: hegesztéssel, ragasztással, műanyag
felvitellel,fémszórással, elekrokémiai eljárásokkal, felületkezelő mechanikai és kémiai
eljárásaokkal.
Gépelemek javítása, szerelése: kötőgépelemek hibái és javításuk, furatos alkatrészek,
sima tengelyek felújítása, bordás és bütykös tengelyek felújítása, sikló és gördülő
csapágyak javítása, szerelése,
szíj-, lánc-, fogaskerék-,csigahajtás javítása, szerelése,rugók javítása, szerelése, csövek
csőszerelvények, tömítések javítása, szerelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gázhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Lángvágás jellemzői, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztő berendezések, tartozékok. Hegesztésnél alkalmazott gázok. Lángfajták.
Gázhegesztő berendezés üzembe helyezése, kezelése. Lánggyújtás, különböző
minőségű lángok beállítása. Olvasztás, tompa és sarok varratok készítése. Alkatrészek
felújítása lánghegesztéssel. Alkatrészek előkészítése, utókezelése. Keményforrasztás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Ívhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ívhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az íhegesztés művelete, alkalmazása, gépei, segéseszközei, segédberendezései. Az
áramerősség beállítása. Az elektróda kiválasztása táblázatból. Javítástechnológia és az
elektróda típusának kapcsolódása.
A kézi ívhegesztő űzembe helyezése, áramerősség beállításának gyakorlása.
Alkatrészek felújítása felrakó hegesztéssel.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőgázas hegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Védőgázas hegesztési eljárások jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
AWI és AFI eljárások gyakorlása argonvédőgázas és széndioxidos hegesztő
berendezések alkalmazása esetén.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémszórás, műanyagszórás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Galvanizálás, fémszórás műveletei, eszközei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hideg és meleg fémszórási eljárások gyakorlása. Alkatrészek előkészítése. Fémporok
kiválasztása. Segédberendezések alkalmazása.
Szinterezési eljárások kiválasztása. Alkatrészek előkészítése. Műanyag porok
kiválasztása az adott javítás technológiához. Fémragasztás anyagai, eszközei
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémes bevonatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes bevonatok készítésének technológiája (horganyzás, ónozás)
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Galvanikus és kémiai bevonatok alkalmazása a korrózióvédelmben és kisebb kopások
fémfeltöltésére. Technológiai folyamat bemutatása, fémbevonó eljárások alkalmazása:
krómozás, galvanikus vasazás, kémiai nikkelezés, horganyzás, ónozás.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kovácsolás, sajtolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kovácsolás munkaműveletei
C típus Sajtolás munkafolyamatai, szerszámai, alkalmazási területei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kovácsolás és sajtolás célja szerszámai, művelete. Alkatrészek készítése
kovácsolással, sajtolással. Hőkezelési eljárások.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.8/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Öntés műveletei, eszközei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fémöntés bemutatása. Eszközei, technológiája. Formázás. Öntőformák készítése,
különleges öntőformák.Formába öntés. Öntvénytisztítás. Gépalkatrészek készítése
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.9/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi forgácsolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kézi és gépi forgácsolási műveletek, eszközök, szerszámok, gépek technológiai
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszetergálás gépei és eszközei. Esztergekések. Az esztergálás műveletei.
Gépalkatrészek felújítása javítóméretre munkálással, perselyezéssel.
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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:
381/4.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított gépek üzembe helyezési műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő esztétikai állapotba hozza a gépet
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Ellátja a gépet a biztonságos üzemeltetéshez feliratokkal, jelzésekkel
Összegyűjti a veszélyes hulladékokat
Megszervezi a veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, gyűjtőhelyre szállítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javított gépek végkikészítése. Folyadékok kiválasztása, feltöltése. Veszélyes anyagok
gyűjtése, tárolása. Gépek bejáratása, ellenőrzése, esetenként beszabályozása. .
Üzemeltetésre, vagy tárolásra történő előkészítés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított gépek átadása, átvétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja a megjavított gépet az üzemeltetőnek jegyzőkönyv alapján
Gép átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít
Garanciális ügyintézést végez
Gépüzemeltetési naplót ad a kijavított géphez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A típus Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javított gépek átadása. Dokumentációk vezetése, átadás átvételi jegyzőkönyv
készítése. Munkanaplók kitöltése. Garanciális ügyek intézése. A felhasználó
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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:
381/5.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, forgattyús hajtómű, hengerfej, és vezérmű szerelése, hibafelvételi lap
készítése. Javítási méretlépcsők. Otto és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének
szerelése, beállítása, karbantartása.
Levegő-, tüzelőanyag-, kenőanyag szűrők szerelése, cseréje. Adagolószívattyú le és
felszerelése, légtelenítés, előtőltés beállítása. Befecskendező fúvókák ki és beszerelése,
ellenőrzése, beszabályozása.
Hűtési és kenési rendszer elemeinek szerelése, ellenőrzése, beszabályozása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus és hidraulikus enrgiaátvitel szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikus és hidraulikus erőátvitel
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Erőgépek karbantartása

167

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsolók, sebességváltók, kiegyenlítőmű, kiegyenlítőműzár, bolygómű,
véglehajtás, TLT hajtás szerelése, beállítása.
Hidraulikus berendezések szerelése. Szivattyúk, munkahengerek, szelepek,
csővezetékek, tömítések szerelése, ellenőrzése, beállítása.
Szabályzós hidraulikák, nyitott és zárt hidrosztatikus hajtások szerelése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Futómű- rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése

168

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mellső futómű szerelése, nyomtáv ellenőrzése, állítása. Lánctalpas járószerkezet
szerelése,ellenőrzése. Mezőgazdasági erőgépek kormányszerkezeteinek szerelése,
ellenőrzése, beállítása.
Gumiabroncs szerelése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek fékberendezése, fékezése, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Futómű- rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Járművek fékberendezései, fékezése
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági erőgépek fékműködtető szerkezeteinek szerelése, ellenőrzése.
Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus fékek és szerelvényeik szerelése, ellenőrzése,
Pókocsik fékszerkezeteinek szerelése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erőgépek, pótkocsik, teherautók alvázainak ellenőrzése, szerelése. Vonó és függesztő
szerkezetek szerelése, átszerelése.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek elektromos és elekrtonikus berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Járművek elektromos és elektronikus berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akkumulátor karbantartása, ki és beszerelése. Generátor le és felszerelése, bekötése.
Indítómotorok le és felszerelése, bekötése, ellenőrzése. Világító és jelző berendezések
ellenőrzése, szerelése, bekötése.
Villamos kapcsolási rajzok alakalmazása a hibakeresésben, szerelésben. Villamos
szerelvények ellenőrzése, cseréje, ki és bekötése.
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31. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
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:
381/6.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelő gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ekék, tárcsák, ásóboronák, lazítók, szántóföldi és sorközművelő kultivátor,kombinált
talajművelő gépek szerkezeti felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag visszapótlás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves és műtrágya szórók szerkezeti felépyítésének bemutatása, szerelése, javítása,
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
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A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vető-, ültető-, és palántázó gépek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése,
javítása, beállítása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédelem gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése,
javítása, beállítása.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntözés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemestermények utókezelés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szemestermények utókezelés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása,
szerelése, javítása, beállítása.
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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:
381/7.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolás raktárározás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tárolás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányelőkészítő gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-,
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányelőkészítés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése,
javítása, beállítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmánykiosztás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-,
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmánykiosztás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Itatóberendezések szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Itatóberendezések szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-,
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az itatás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-,
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trágyaeltávolítás gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása,
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejés gépeinek szerkezei felépítésének bemutatása, szerelése, javítása, beállítása.
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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:
381/8.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Elektronikai rendszert vizsgál
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Futómű- rendszert vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése
A típus Mechanikus és hidraulikus erőátvitel
A típus Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása
A típus Járművek fékberendezései, fékezése
A típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Járművek elektromos és elektronikus berendezései
A típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
A típus Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belsőégésű erőgép fogalam. Az erőgépek csoportosítása. A traktorok fő szerkezeti
egységei. A motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. A négyütemű és
kétütemű motorok működése. Különleges motorok.
Tengelykapcsolók, sebességváltók, kiegyenlítőmű, mellső kerékhajtás, teljesítményleadó tengely feladata, szerkezeti megoldások, működése, beállítása.
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve, szerkezeti elemei,
működése. Hidraulukus rendszer felépítése, szerelvényei, kapcsolási rajzai.
A járószerkezet szerkezeti felépítése, működése, beállítása. A gumiabroncs jellemzői.
Az erőgépek alváz és futómű megoldásai. Kerekes traktorok kormányzása. A
kormányszerkezet részei, működése, ellenőrzése,beszabályozása
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése. Lánctalpas
traktorok járószerkezete és kormányzása.
Erőgépek fékberendezései. A fékezéssel kapcsolatos fogalmak. A fékek csoportosítása.
A mechanikus, hidraulikus, pneumatikus fékberendezések működése, szerkezete,
ellenőrzése, beszabályozása.
Vonó függesztő és emelő szerkezetek. Csúszásgátló berendezés működése, szerkezeti
megoldások.
A ergonómiai berendezések szerepe az erőgépeken. Kiviteli megoldások.
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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:
381/9.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés gépei és alapműveletei. Agrotechnikai követelmények. Az ekék,
tárcsák, ásóboronák, lazítók, kultivátorok, kombinátorok, szerkezeti kialakításai,
működése.A talajművelő gépek beállítása, javítása..
Trágyaszóró gépek csoportosítása, a szórógépekkel szemben támasztott agrotechnikai
követelmények. A szórógépek szerkezeti felépítése, működése. A szórógépek
A vető-, ültető- és palántázó gépekkel szembentámasztott agrotechnikai
követelmények. A gépek csoportosítása. A gépek szerkezeti felépítése, működése,
A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények. Csoportosításuk. A
növényvédő gép általános szerkezeti felépítése, működése. A növényvédő gépek
beállítása, ellenőrzése, javítása.
Az anyagmozgató gépek csoportosítása. Szállítási, rakodási munkák gépei és
berendezései. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, javítása.
Az öntözőgépekkel szemben támasztott követelmények. Az öntözőberendezések fő
szerkezeti egységei. A szivattyúk, szerelvények szerelése, javítása, beállítása.
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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:
381/10.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Itatóberendezések szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűzkörnyezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
191
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szemestermények utókezelésének gépei. A száritó magtisztító és osztályozó, tároló
berendezések megoldási változatai. A gépészeti berendezések szerkezei felépítése,
működése, szerelése, beállítása.
A takarmányelőkészítő és kiosztó gépek csoportosítása. A gépek szerkezeti felépítése,
működése, szerelése, javítása, beállítása.
Az itatóberendezések csoportosítása. A különfle itatók szerkezeti felépítése,
működése, hibaforrásai, szerelése, javítása, beállítása.
A trágyaeltávolítás módjai az állatartó telepeken. Az alkalmazott gépészeti megoldások
bemutatása. A trágyaeltávolító és kezelő berendezések szerkezeti felépítése,
működése, szerelése, javítása, beállítása.
A fejés gépeivel szemben támasztott köveztelmények. A fejési rendszerek gépészeti
berendezései . A gépek szerkezeti felépítése, működése, szerelése, javítása, beállítása.
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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:
381/1.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Gyümölcstermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírásai szerint történik!
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.2/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Gyümölcstermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
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A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Közlekedési Felügyelet által minősített teremben tartható az oktatás és vizsgáztatás!
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.3/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Gyümölcstermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Tangazdaság
Képzési idő:
25 óra gyakorlat 1fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírásai szerint történik!
Egyéni vezetési gyakorlat!
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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:
381/2.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Axonometrikus alkatrész rajzok értelmezése
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengerfej, hengertömb javítása. Henger javítása. Dugattyú, dugattyúgyűrű, csapszeg
javítása. Hajtórúd javítása. Forgattyús tengely javítása. Vezérmű alaktrészeinek
A hűtés berendezéseinek javítása. Hűtőradiátor. Vízszivattyú. Termosztát.
A kenés berendezéseinek javítása. Olajszivattyú, nyomásszabályozó szelep, szűrők,
olajvezetékek.
A tüzelőanyag-ellátó berendezések javítása, beállítása. Tüzelőanyag tartály,
tápszívattyúk, szűrők javítása. Karburátor hibáinak javítása, egyszerűbb
Adagoló szivattyú ellenőrzése próbapadon, egyszerűbb beállítások. Porlasztó javítása,
A felújított motor bejáratása, fékezése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.2/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőátviteli berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus tengelykapcsolók javítása. Sebességváltó és a kiegynlítőmű javítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.3/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz, futómű, kormány és fékberendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak javítása.
Gumikerekes mellső és hátsó futómű javítása, szerelése. A kormányszerkezet javítása.
A fékszerkezetek javítása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.4/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus rendszerek berendezéseinek javítása, beszabályozása. Energia átalakítók.
Irányítókészülékek. Kiegészítő szerelvények.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.5/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű elektronikai berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tűrőképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművillamossági berendezések (akkumulátor, generátor, indítómotor) szerelvények,
vezetékek javítása, 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:
381/3.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti munkagépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés-, tápanyag utánpótlás-, vetés-, ültetés-, palántázás, dugványozás-,
növényvédelem-, növényápolás-. öntözés-, betakarítás- és feldolgozás gépeinek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlészeti és borászati berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Borászati berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szőlő metszés-, ápolás-, betakarítás-, feldolgozás,
berendezéseinek javítása.
A borkezelés és tárolás gépeinek és berendezéseinek javítása.

tárolás

gépeinek

és

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.3/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Üvegházi, hajtatóházi berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üvegházi, hajtatóházi berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üvegházi és hajtatóházi gépészeti-, épületgépészeti berendezések javítása.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.4/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcstermesztés gépeinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyümölcstermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyümölcstermesztés betakarító-, manipuláló gépeinek, és a tárházi épületgépészeti
berendezések javítása.
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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:
381/4.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró kertészeti betakarítógépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.2/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti munkagépek karbantása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.3/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlészeti és borászati berendezések karbantása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Borászati berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.4/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Üvegházi, hajtatóházi berendezések karbantása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üvegházi, hajtatóházi berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.5/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcstermesztés gépeinek karbantása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyümölcstermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
A típus Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A karbantartás fokozatai, műveletei, eszközei, anyagai. A karbantartás technológiai
eljárásainak gyakorlása. A karbantartás dokumentációinak vezetése.
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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:
381/5.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényszervezettan és -élettan
C típus A növénytermesztés alapműveletei
C típus Növények termesztéstechnológiai ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A zöldség-, a zöldségtermesztés fogalma, jelentősége, csoportosítása. A
zöldségnövények felépítése, csoportosítása. A zöldségfélék termesztésének tárgyi
feltételrendszere. A zöldségfélék szaporítása.
A zöldségfélék termesztése, termesztéstechnológiája
Általános gyümölcstermesztési ismeretek. Gyümölcstermesztési technológiák.
Általános szőlőtermesztési ismeretek. A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek.
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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:
381/6.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró kertészeti betakarítógépek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
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Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengerfej, hengertömb szerelése. Henger szerelése. Dugattyú, dugattyúgyűrű, csapszeg
szerelése. Hajtórúd szerelése. Forgattyús tengely szerelése. Vezérmű alaktrészeinek
A hűtés berendezéseinek szerelése. Hűtőradiátor. Vízszivattyú. Termosztát.
A kenés berendezéseinek szerelése. Olajszivattyú, nyomásszabályozó szelep, szűrők,
olajvezetékek.
A tüzelőanyag-ellátó berendezések szerelése. Tüzelőanyag tartály, tápszívattyúk,
Adagoló szivattyú le- és felszerelés. Porlasztó szerelése, beállítása.
Hidraulikus rendszer szerelése.
Erőátviteli rendszer szerlése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.2/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti munkagépek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés-, tápanyag utánpótlás-, vetés-, ültetés-, palántázás, dugványozás-,
növényvédelem-, növényápolás-. öntözés-, betakarítás- és feldolgozás gépeinek
szerelése, beállítása, üzemeltetése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.3/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlészeti és borászati berendezések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Borászati berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szőlő metszés-, ápolás-, betakarítás-, feldolgozás, tárolás gépeinek és
berendezéseinek szerelése, beállítása, üzemeltetése.
A borkezelés és tárolás gépeinek és berendezéseinek szerelése, beállítása,
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.4/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Üvegházi, hajtatóházi berendezések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üvegházi, hajtatóházi berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üvegházi és hajtatóházi gépészeti-, épületgépészeti berendezések szerelése,
beállítása, üzemeltetése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.5/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcstermesztés gépeinek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Gyümölcstermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Alkatrészkatalógusok használata
A típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyümölcstermesztés betakarító-, manipuláló gépeinek, és a tárházi épületgépészeti
berendezések szerelése, beállítása, üzemeltetése.
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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:
381/7.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gépek szerkezettani felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Borászati berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Üvegházi, hajtatóházi berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása
A típus Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés-, tápanyag utánpótlás-, vetés-, ültetés-, palántázás, dugványozás-,
növényvédelem-, növényápolás-. öntözés-, betakarítás- és feldolgozás gépeinek
szerkezettani felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
A szőlő metszés-, ápolás-, betakarítás-, feldolgozás, tárolás gépeinek és
berendezéseinek szerkezettani felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
A borkezelés és tárolás gépeinek és berendezéseinek szerkezettani felépítése,
működése, beállítása, üzemeltetése.
Az üvegházi és hajtatóházi gépészeti-, épületgépészeti berendezések szerkezettani
felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
A gyümölcstermesztés betakarító-, manipuláló gépeinek, és a tárházi épületgépészeti
berendezések szerkezettani felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
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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:
381/8.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított kertészeti gépek üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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kiállítása,

A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felújított erőgép, célgép bejáratása, üzemeltetése. A felújítottépek ellenőrzése,
beszabályozása. A javított gépek végkikésszítése. Átadás-átvételi dokumentációk
Korrózió elleni védelem végrehajtása. A javított gépek előkészítése tárolásra. Tárolási
jegyzőkőnyv készítése.
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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:
381/9.1/2279-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gépjavítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít
Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít
Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít
Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít
Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépjavítás tervezése
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépüzemfenntartás feladata. A gépjavítás tervezése.
A hengertömb, forgattyús hajtómű, vezérmű, a hűtő, kenő berendezések, a tüzelőanyagellátóberendezések, javítása, szerelése. A felújított motor bejáratása.
Az erőátviteli-, a futómű-, kormány-, a fékberendezések javítása, szerelése
A hidraulikus rendszerk berendezéseinek javítása, szerelése.
A gépjárművillamossági berendezések javítása, szerelése.
Kertészeti erőgépek, önjáró munkagépek, munkagépek gépek, szölészeti-, borászati-,
gyümülcstermesztési-, üvegházi berendezések javítása, szerelése.
Az erőgépek, munkagépek, gépészeti berendezések karbantartása.
A gépjavítás, szerelés, karbantrtás dokumentációi.
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A 31 521 01 0010 31 03 azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

381/1.0/2276-06
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381/1.2/2276-06
381/1.3/2276-06
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0
0
0
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0
0
0
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e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

45. TANANYAGEGYSÉG

0 0
21 0
36 0
0 77
304
0 0
0 42
0 49
0 7

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:
381/1.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt gyűjt a gépről
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása
C típus Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, ábrák olvasása
C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, ábrák olvasása
C típus Rajzszabványok ismerete, katalógus használata
C típus Műszaki rajz készítése, olvasása
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C típus A szerelési utasítások értelmezése
C típus Alkatrészkatalógusok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
/Írásos elemzések készítése 15%
Összeállítási rajz értelmezése 10%
Alkatrész rajz készítés tárgyról 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzszabványok. Vetületi és axonometrikus ábrázolás. Metszetábrázolások, szelvény,
egyszerűsített ábrázolások. Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások.
Tűrés, alak és helyzettűrés, illesztés. Felületi érdesség. Jelképes ábrázolások.
Alkatrészrajzok felvételi vázlata, rajzolvasás. Összeállítási rajzok, alaktrész rajzok,
rajzdokumentációk olvasása, elemzése. Fémszerkezetek rajzai
Technológiai rajzok. kapcsolási vázlatok. Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus
rendszerek rajzai. Folyamartábrák, nomogramok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.2/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagvizsgálatok és műszaki mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Vezeti a szükséges dokumentumokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
D típus Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei, mérési eljárások
C típus Mérőeszközök és mérési eljárások, mérési jegyzőkönyvek
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
D típus Acélok és öntött vasak hőkezelései
D típus Egyszerű és összetett igénybevétel
D típus Terhelési módok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelv megértése
2. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Technológiai próbák végzése 10%
Technológiai minták elemzése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgálai mérőszoba
Mechanikai mérőszoba
Gépészeti szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek ülső és belső felületeinek mérése, ellenőrzése tolómérővel,
miikrométerrel, mérőórával, mélységmérő tolómérővel. Szögmérés. Külső, belső
kúpok mérése. Mérés mérőhasábokkal.
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel. Menetek ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok mérése
mikroszkópokkal. Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. Mérési
dokumentumok készítése. Felvételi vázlatok készítése. Anyagvizsgálati mérések.
Keménység mérés. Szakítószilárdság mérése. Repedésvizsgálatok.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.3/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagtulajdonságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az acélok és az öntött vasak jellemző tulajdonságai, katalógus használata
C típus Műanyagok alkalmazási területei
C típus Gumiáruk, bőr és üveg tulajdonságai, felhasználási területei
C típus Villamos vezető, szigetelő és félvezető anyagok tulajdonságai, alkalmazási területei
C típus Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei
C típus Faanyagok tulajdonságai, megmunkálási eljárásai, szerszámai
C típus Ragasztóanyagok alkalmazási területei, ragasztás technológiája
C típus Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Robbantott ábrák értelmezése
2. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek. Ipari vasötvözetek. Az ötvözők és
szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira. Az acélok osztályozása, és jelölései MSZ
és EN szerint. A vas és acélöntvények osztályozása és jelölései az MSZ és az EN
Az alumínium, réz, ón, ólom, horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és
jelölése az MSZ és az EN szerint.
Nem fémes anyagok tulajdonságai. Tüzelő és kenőanyagok jellemző tulajdonságai,
felhasználásuk, jelölésük.
Anyagkiválasztás. Az anyagkiválasztás műszaki , gazdasági szempontjai.
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai).
Az anyagok kikeresése, táblázatok és szabványok használata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.4/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás,
gépkönyv stb.)
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
B típus Gépalkatrészek tisztítása, korrózió elleni védelem
B típus Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem
C típus Mozgásátalakító szerkezetek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
77 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkáklási gyakorlatok. A kézi forgácsoló műhely rendeje, munka- és
tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. Előrajzolás. Vágás, darabolás. Reszelés.
Fűrészelés. Menetkészítés. Dörzsárazás. Hántolás.
Alkatrészek illesztése: illesztés reszeléssel, hántoló szerszámok, eszközök,sík és ívelt
felületek hántolása, lemezalkatrész készítése, a dörzsárazás szerszámai és művelete,
illesztés dörzsárazással, illesztés csiszolással.
Komlpex illesztési munkák.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.5/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Beállítást, beszabályozást végez
Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Oldható és roncsolással oldható kötőgépelemek alkalmazása és felhasználásuk
C típus Tengelyek rendeltetése, igénybevételeik, felhasználási területük
C típus Csapágyak, tömítések rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területük
C típus Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C típus Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei
C típus Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői, alkalmazási területeik
C típus Rugók jellemző adatai, anyaga, kialakítása, alkalmazási területük
C típus Csövek, csőkötések anyagai, fajtái, kialakításuk, alkalmazási területük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötések fogalma, alkalmazási területük. Oldható kötések: csavarkötés, ék-, retesz-,
csapszeg- bordástengely-és poligon kötések jellemzői. Nem oldható kötések: szegecs-,
hegesztett-, forrasztott-, ragasztott kötések jellemzői. Zsugorkötés.
Tengelyek, csapágyazások. Csapágybeépítések. Csapágyak kiválasztása. Tömítések.
Tengelykapcsolók fajtái, működése, szerelése. Fékek működtetése.
Nyomatékátszármaztató hajtások. Lapos-, ék-, lánc-,fogasszíj, fogaskerék hajtások.
Rugók és lengéscsillapítók alkalmazási területei, jellemzőik. Gépek rugalmas
Csövek, csőcserelvények, tömítések.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.6/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek állapotfelmérése, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt
Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
D típus Kötőgépelemek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Siklócsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Gördülőcsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
D típus Mechanikus hajtóművek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata (fogaskerék, lánc,
szíjhajtások)
B típus Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések)
C típus Tisztítási eljárások, zsírtalanítás: szerves oldószerrel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek, részegységek, gépek tisztítása. Hibafelvételezés. Dokumentációk
vezetése. Részegységek, alkatrészek szét- és összeszerelése. Alkatrészcserés javítás
Mérőeszköz és szerszámhasználat. Szereléstechnikai alapfogalmak, rendszerek
jellemzői. Eszközök, készülékek, szerszámok megválasztásának szempontjai.
Műszaki dokumentációk, katalógusok használata. Munka-, tűz-, és környezetvédelmi
előírások alkalmazása.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.7/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépelemek javítása (alaktrész vagy részegység cserével)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást
végez)
Elhárítja a hibát
Próbaüzemeltetést végez
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Gépeket üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
Ellenőrzi a gép működését, az elvégzett javítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
D típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
D típus Bordás és bütykös tengelyek felújítása
D típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
C típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
D típus Rugók javítása, szerelése
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
D típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
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Termelő tanműhely
Képzési idő:
49 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javításra váró gépek alakatrész, vagy részegység cserés javítása, összeszerelése,
beszabályozása, ellenőrzése, üzembe helyezése, tárolásra előkészítése.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.8/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózióvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat
Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
B típus Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések)
C típus Tisztítási eljárások: oxideltávolítás mechanikai, kémiai úton
B típus Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem
B típus Korrózió elleni védelem fajtái, anyagai, eszközei és technológiája
C típus Korrózióvédelem szerves bevonatokkal
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
D típus Korrózióvédelem fémes bevonatokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javított, vagy idénymunkából kivett gépek előkészítése a tartós tárolásra. Tisztítás,
átmeneti vagy tartós korrózióvédelem alkalmazása.
Géptárolási dokumentációk vezetése.
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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:
381/2.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka-, tűz- környezetvédelmi eszközöket
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Esetleírás készítése 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzveszélyes anyagok. Tűzveszélyességi osztálybasorolás. Természet és
Az elsősegélynyújtó kötelességei. Elsősegélynyújtás.
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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:
381/3.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Üzletfelekkel kommunikál
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos jogi, adminisztratív
C típus Az üzleti terv tartalma felépítése
C típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D típus Általános jogi alapismeretek
D típus Gazdálkodást szabályozó törvények
D típus Az adózást szabályozó törvények
D típus Munkavállaló és munkáltató jogai, kötelezettségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Műveletek gyakorlása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállaklozási formák. Egyéni és társas vállalkozások. A családi vállalkozás. Az üzleti
vállalkozás fogalma, céljai. Vállalkozás beindításával, működtetésével kapcsolatos jogi
és adminisztratív teendők, eljárások.
Az üzleti vállalkozás tervezése, az üzleti terv készítésének lépései. Az üzleti terv
fejezetei, formai és tartalmi követelményei. Nyomtatott és elektronikus
Kapcsolattartás a megrendelőkkel és partnerekkel. A szolgáltatás marketing
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot ad
Számlát ad
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A bizonylat alaki és tartalmi kellékei
C típus A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai, bizonylatok vezetése
D típus Az egyszeres könyvvitel alapelvei
D típus Bevétel és költségnyilvántartás
C típus Önköltség számítása
B típus Árajánlat készítése
D típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Műveletek gyakorlása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önköltség, jövedelmezőség, hatékonyság. A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők.
Ár és költségkalkulációk.
A bizonylat fogalma, fajtái. A számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékei. A
szolgáltatás bizonylatai, számlák készítése. Dokumentálási hibák.
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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:
381/1.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek állapotfelmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Mérési jegyzőkönyvet készít, vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, részegységek, alkatrészek tisztírtása.Mennyiségi és minőségi vizsgálat.
Szerkezeti részek vizsgálata. Hibafelvételezési eljárások gyakorlása.
Diagnosztikai vizsgálatokkal hibakeresések, műszaki állapot meghatározása.
Hibafelvételi dokumentumok vezetése.
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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:
381/2.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztikai vizsgálatok elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Elektronikai rendszert vizsgál
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Futómű- rendszert vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A diagnosztikai műszeres vizsgálatok elméleti alapjai. A műszerek kiválasztása. Az
eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki paraméterek megadása. A mérési
körülmények, technológia elsajátítása, a kapott értékek gyakorlati alkalmazása.
Belsőégésű motorok-, hidraulikus berendezések-, elektronikai rendszerek-,
teljesítményátvitelei rendszerek-, futóművek és kiegészítő berendezések vizsgálati
eszközei, eljárásai. A kapottadatok értékelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Motort vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus rendszerek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság

243

Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai rendszerek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Elektronikai rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítményátviteli rendszer vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Futómű rendszer vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Futómű- rendszert vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/2.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő berendezések vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, erőátviteli
szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések)
beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Diagnosztikai tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszerek kiválasztása. Az eszközök felépítése, működése, kezelése, műszaki
paraméterek megadása. A mérési körülmények, technológia elsajátítása, a kapott
értékek gyakorlati alkalmazása.

247

381/3.0/2277-06

Alkatrész
javítástechnológiai
eljárások

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

381/3.1/2277-06
381/3.2/2277-06
381/3.3/2277-06
381/3.4/2277-06
381/3.5/2277-06
381/3.6/2277-06
381/3.7/2277-06
381/3.8/2277-06
381/3.9/2277-06

72
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

50. TANANYAGEGYSÉG
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0
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14
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14
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42

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:
381/3.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrész javítástechnológiák elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása
B típus Alkatrész katalógusok használata
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépjavítás fogala és fajtái. Javítási rendszerek. A gépjavítás technológiai folyamata.
A javítás műveleti sorrendje.
A gépátvételtől (külső tisztítás, szétszerelés, alkatrész mosás, hibafelvétel, alkatrész
csere vagy javítása, elő és végszerelés, beállítás, beszabályozás, bejáratás,
Tisztítási eljárások. Gépalkatrészek felújítása: hegesztéssel, ragasztással, műanyag
felvitellel,fémszórással, elekrokémiai eljárásokkal, felületkezelő mechanikai és kémiai
eljárásaokkal.
Gépelemek javítása, szerelése: kötőgépelemek hibái és javításuk, furatos alkatrészek,
sima tengelyek felújítása, bordás és bütykös tengelyek felújítása, sikló és gördülő
csapágyak javítása, szerelése,
szíj-, lánc-, fogaskerék-,csigahajtás javítása, szerelése,rugók javítása, szerelése, csövek
csőszerelvények, tömítések javítása, szerelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gázhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Lángvágás jellemzői, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztő berendezések, tartozékok. Hegesztésnél alkalmazott gázok. Lángfajták.
Gázhegesztő berendezés üzembe helyezése, kezelése. Lánggyújtás, különböző
minőségű lángok beállítása. Olvasztás, tompa és sarok varratok készítése. Alkatrészek
felújítása lánghegesztéssel. Alkatrészek előkészítése, utókezelése. Keményforrasztás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Ívhegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ívhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az íhegesztés művelete, alkalmazása, gépei, segéseszközei, segédberendezései. Az
áramerősség beállítása. Az elektróda kiválasztása táblázatból. Javítástechnológia és az
elektróda típusának kapcsolódása.
A kézi ívhegesztő űzembe helyezése, áramerősség beállításának gyakorlása.
Alkatrészek felújítása felrakó hegesztéssel.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Védőgázas hegesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Védőgázas hegesztési eljárások jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
AWI és AFI eljárások gyakorlása argonvédőgázas és széndioxidos hegesztő
berendezések alkalmazása esetén.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémszórás, műanyagszórás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Galvanizálás, fémszórás műveletei, eszközei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hideg és meleg fémszórási eljárások gyakorlása. Alkatrészek előkészítése. Fémporok
kiválasztása. Segédberendezések alkalmazása.
Szinterezési eljárások kiválasztása. Alkatrészek előkészítése. Műanyag porok
kiválasztása az adott javítás technológiához. Fémragasztás anyagai, eszközei
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémes bevonatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémes bevonatok készítésének technológiája (horganyzás, ónozás)
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Galvanikus és kémiai bevonatok alkalmazása a korrózióvédelmben és kisebb kopások
fémfeltöltésére. Technológiai folyamat bemutatása, fémbevonó eljárások alkalmazása:
krómozás, galvanikus vasazás, kémiai nikkelezés, horganyzás, ónozás.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kovácsolás, sajtolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kovácsolás munkaműveletei
C típus Sajtolás munkafolyamatai, szerszámai, alkalmazási területei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kovácsolás és sajtolás célja szerszámai, művelete. Alkatrészek
kovácsolással, sajtolással. Hőkezelési eljárások.
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készítése

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.8/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Öntés műveletei, eszközei
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fémöntés bemutatása. Eszközei, technológiája. Formázás. Öntőformák készítése,
különleges öntőformák.Formába öntés. Öntvénytisztítás. Gépalkatrészek készítése
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.9/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi forgácsolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítástechnológiát választ
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket
Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kézi és gépi forgácsolási műveletek, eszközök, szerszámok, gépek technológiai
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszetergálás gépei és eszközei. Esztergekések. Az esztergálás műveletei.
Gépalkatrészek felújítása javítóméretre munkálással, perselyezéssel.
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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:
381/4.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított gépek üzembe helyezési műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő esztétikai állapotba hozza a gépet
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Ellátja a gépet a biztonságos üzemeltetéshez feliratokkal, jelzésekkel
Összegyűjti a veszélyes hulladékokat
Megszervezi a veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, gyűjtőhelyre szállítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Javított gépek átadása, átvétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átadja a megjavított gépet az üzemeltetőnek jegyzőkönyv alapján
Gép átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít
Garanciális ügyintézést végez
Gépüzemeltetési naplót ad a kijavított géphez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A típus Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör 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:
381/5.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus és hidraulikus enrgiaátvitel szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fék- és
hidraulikafolyadék)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikus és hidraulikus erőátvitel
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Futómű- rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek fékberendezése, fékezése, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Futómű- rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Járművek fékberendezései, fékezése
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/5.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek elektromos és elekrtonikus berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektronikai rendszert vizsgál
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Járművek elektromos és elektronikus berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
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A képzési helyszín jellege:
Erőgép tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör 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:
381/6.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelő gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag visszapótlás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
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A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

270

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

272

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/6.7/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemestermények utókezelés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör 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:
381/7.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolás raktárározás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.2/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányelőkészítő gépek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.3/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmánykiosztás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.4/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Itatóberendezések szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Itatóberendezések szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.5/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Bordás- és bütyköstengelyek felújítása
A típus Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése
A típus Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség

278

Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.6/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés gépeinek szerkezete, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Alkatrészeket felújít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Kötőgépelemek hibái és javításuk
A típus Rugók javítása, szerelése
A típus Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör 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:
381/8.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motort vizsgál
Hidraulikus rendszereket vizsgál
Elektronikai rendszert vizsgál
Teljesítményátviteli rendszert vizsgál
Futómű- rendszert vizsgál
Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a
vezetőfülke berendezések)
Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése
A típus Mechanikus és hidraulikus erőátvitel
A típus Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása
A típus Járművek fékberendezései, fékezése
A típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Járművek elektromos és elektronikus berendezései
A típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
A típus Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Erőgép szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör 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:
381/9.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Munkagép szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör 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:
381/10.1/2277-06
A tananyagelem megnevezése:
Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hibát keres
Behatárolja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Itatóberendezések szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

286

381/1.0/2280-06

Járművezetési
ismeretek

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk

381/1.1/2280-06
381/1.2/2280-06
381/1.3/2280-06

39
0
0

0 0
16 0
0 25

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

58. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

80

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:
381/1.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírásai szerint történik!
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.2/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Közlekedési Felügyelet által minsített teremben tartható az oktatás és vizsgáztatás!
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/1.3/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Utcai környezet
Tangazdaság
Képzési idő:
25 óra gyakorlat 1fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírásai szerint történik!
Egyéni vezetési gyakorlat!
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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:
381/2.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek üzemeltetésének elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépcsoporok összeállításának általános kérdései. A munkagépek vonóerő, nyomaték,
teljesítmény szükséglete. A járómunkát és szállítást végző gépcsoportok összeállítása.
A gépcsoportok üzemeltetését befolyásoló tényezők. Gépkapcsolások. Gépi munkák
tervezése, teljesítménymutatók, számítások.
Az erőgépek fordulékonysága különböző rendszerű munkagépekkel. A traktotok és
kapcsolt munkagépek fordulási sugara. Fordulási módok, fordulók hossza és a
forgószélesség. A gépcsoportok mozgásmódja.
Üzemanyag-ellátás, -kezelés, és -tárolás. Erőgépek, önjáró mukagépek üzemanyag
fogyasztása. A üzemanyag, hajtó és kenőanyag-ellátás tervezése, megszervezése.
Mezőgazdasági gépek karbantartása, korrózió elleni védelme, tárolása.
Mezőgazdasági munkák üzemeltetési feladatai: talajművelés-, tápanyagvisszapótlás-,
vetés-, ültetés-, palántásás-, növényvédelem-, növényápolás-,anyagmozgatás, öntözés,
betakarítás-,szemetermény utókezelés gépeinek üzemeltetése.
Majori gépek és berendezések üzemeltetési kérdései.
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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:
381/3.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Függesztett ekék beszabályozása, erőgéphez kapcsolása, szántási módok gyakorlása.
Talajmunkák végzése egyéb talajművelő gépekkel. Gépkapcsolások kiválasztása,
beállítása, üzemeltetési feladatok végrahajtása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.2/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyagvisszapótlás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépkapcsolások létrehozása szerves és műtrágyaszóró gépekkel. A kiszórási norma
beállítása, mozgásmódok gyakorlása. Gépek tisztítása, korrózió elleni védelme.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.3/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Vető-, ültető- és palántázó gépek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépkapcsolások léterhozása. Vetési norma ismeretében beállítások elvégzése.
Üzemeltetés atáblán. Mozgásmódok gyakorlása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.4/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépcsoportok kialakítása. Szórási norma ismeretében a gép beszabályozása,
ellenőrzése. Munkavédelmi előírások gyakorlása.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.5/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítás és anyagmozgatás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pótkocsis szerelvénnyel szállítási feladatok ellátása. Rakodógépek mozgásmódjainak,
kezelőszervek egyidejű működtetésének gyakorlása. Mobil és beépített anyagmozgató
gépek üzemeltetése. Munkavédelmi szabályok gyakorlása.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.6/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépi áttelepítésű öntöző berendezések üzemeltetése. Üzembe helyezés a táblán.
Gépek beállítása, kiszolgálása, karbantartása, áttelepítése.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.7/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemestermény utókezelés gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szárító-, magtisztító- és osztályozó gépek üzemeltetésének tanulmányozása.
Karbantartási szerelési beállítási feladatok végzésa.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.8/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálastakarmány betakarítás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépkapcsolások létrehozása. Kaszáló-, rendkezelő-, bálázó-, szecskázó gépek
beállítása, üzemeltetése. Önjárő betakarító gépek üzemeltetése. Pillangósok és fűfélék
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.9/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalászos gabona betakarítás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arató-cséplő gép beállítása egymenetes gabona betakarítására. Gyűjtővályus adapter
fel és leszerelése, vágóasztal ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet beállítása és
ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése.
Aratási munkák modellezése. Magveszteség, szemtörés ellenőrzése.
Fedélzeti számítógép munkájának megismerése, beszabályozások, átállítások
gyakorlása. GPS alkalmazása a gyakorlatban.
Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése.
Átszerelés egyéb terményények betakarítására.
Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.10/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Kukorica betakarítás gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arató-cséplő gép beállítása morzsolásos kukorica betakarítására. Csőtőrő adapter fel és
leszerelése, az adapter és a ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet beállítása és
ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése.
Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése.
Átszerelés szem csutka keverék (CCM) betakarítására.
Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel.

301

11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/3.11/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Tájjellegű növények betakarító gépeinek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Gépcsoportot kiválaszt
Gépkapcsolatot létrehoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arató-cséplő gép beállítása különféle tájjellegű növény betakarítására. Gyűjtővályus
adapter fel és leszerelése, vágóasztal ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet cseréje,
beállítása és ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése.
Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése.
Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel.

302

381/4.0/2280-06

Erőgépek javítása
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381/4.1/2280-06
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381/4.3/2280-06
381/4.4/2280-06
381/4.5/2280-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

61. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

42
35
28 140
14
21

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:
381/4.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Belsőégésű motorok javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
C típus Hengertömb, forgattyús hajtómű javítása, szerelése
C típus Tüzelőanyagellátó berendezések javítása, beállítása, beszabályozása, szerelése
C típus Hűtő-, kenőberendezések javítása, szerelése
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengerfej, hengertömb javítása. Henger javítása, szerelése. Dugattyú, dugattyúgyűrű,
csapszeg javítása, szerelése. Hajtórúd javítása, szerelése. Forgattyús tengely javítása,
szerelése. Vezérmű alaktrészeinek javítása, szerelése.
A hűtés berendezéseinek javítása. Hűtőradiátor. Vízszivattyú. Termosztát.
A kenés berendezéseinek javítása. Olajszivattyú, nyomásszabályozó szelep, szűrők,
olajvezetékek.
A tüzelőanyag-ellátó berendezések javítása, beállítása. Tüzelőanyag tartály,
tápszívattyúk, szűrők javítása. Karburátor hibáinak javítása, egyszerűbb
Adagoló szivattyú ellenőrzése próbapadon, egyszerűbb beállítások. Porlasztó javítása,
A felújított motor bejáratása, fékezése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.2/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőátviteli berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
C típus Erőátviteli berendezések javítása, szerelése
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus tengelykapcsolók javítása. Sebességváltó és a kiegynlítőmű javítása,
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.3/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz, futómű, kormány- és fékszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
C típus Alvázak, futóművek, kormányszerkezetek, fékek hibái, szerelése, javítása, beállítása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak javítása.
Gumikerekes mellső és hátsó futómű javítása, szerelése. A kormányszerkezet javítása,
A fékszerkezetek javítása, szerelése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.4/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
C típus Hidraulikus berendezések hibái, vizsgálata, javítása, beállítása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus rendszerek berendezéseinek javítása, szerelése, beszabályozása. Energia
átalakítók. Irányítókészülékek. Kiegészítő szerelvények.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/4.5/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű elektronikai berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
C típus Villamos berendezések, elektronikus egységek hibái, vizsgálat, javítása,
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművillamossági berendezések (akkumulátor, generátor, indítómotor) szerelvények,
vezetékek javítása, beszabályozása, szerelése.
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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:
381/5.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagépek, majori gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépeket karbantart, javít
Majori gépeket, műszaki berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
A típus Munkagépek, majori gépek és berendezések hibái, szerelése, javítása, beállítása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelv megértése
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
308

A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági munkagépek (betakarító gépek) és majori gépek (gépészeti
berendezések), részegységeinek, alkatrészeinek javítása, szerelése.
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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:
381/6.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javításának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Mezőgazdasági vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépeket karbantart, javít
Majori gépeket, műszaki berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépjavítás tervezése
A típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása,
beszabályozása, üzembe helyezése
A típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus A szerelési utasítások értelmezése
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus A felújítástechnológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépüzemfenntartás feladata. A gépjavítás tervezése.
A hengertömb, forgattyús hajtómű, vezérmű, a hűtő, kenő berendezések, a tüzelőanyagellátóberendezések, javítása, szerelése. A felújított motor bejáratása.
Az erőátviteli-, a futómű-, kormány-, a fékberendezések javítása, szerelése
A hidraulikus rendszerk berendezéseinek javítása, szerelése.
A gépjárművillamossági berendezések javítása, szerelése.
Munkagépek és majori gépek, berendezések javítása, szerelése.
Az erőgépek, munkagépek, gépészeti berendezések karbantartása.
A gépjavítás, szerelés, karbantrtás dokumentációi.
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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:
381/7.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági eőgépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek karbantartása
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Meőgazdasági erőgépek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása.
Kenőanyagok, eszközök, dokumentációk kiválasztása. Veszélyes anyagok gyűjtése,
kezelése. Karbantartási naplók, nyilvántartások vezetése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.2/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági munkagépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépeket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek karbantartása
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági munkagépek karbantartási feladatainak végrehajtása.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/7.3/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Majori gépek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Majori gépeket, műszaki berendezéseket karbantart, javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
B típus Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Majori gépek és gépészeti berendezések karbantartási feladatainak végrehajtása.
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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:
381/8.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajtan, éghajlattan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajtan-éghajlattan
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talaj fogalmának meghatározása. A talaj tulajdonságai. A talaj fő típusai, javítása,
talajvédelem. A talajművelés célja és feladata. A talajművelés alapműveletei és
A talajműveléssel szemben támasztott agrotechnikai követelmények. A talajművelés
hatása és összefüggése a termesztéstechnológiára.
Magyarország éghajlata, éghajlati körzetei. Az időjárás és az éghajlat szerepe a
növénytermesztésben és az állattenyésztésben.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/8.2/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényszervezettan és élettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényszervezettan és -élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágos növény szervei. A növények életműködése. A vegetatív és generatív szervek
felépítése, működése.
A növények táplálkozása, tápanyag és vízfelvétele. A növények szaporodása. Az ivaros
és ivartalan szaporítás.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/8.3/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
A növénytermesztés alapműveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A növénytermesztés alapműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az őszi és tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere. A szerves és szervetlen
trágyázás módjai. A vetés módjai, a vetőmag mennyisége, a vetés mélysége, a vetés
végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei.
Az őszi és tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere. A szerves és szervetlen
trágyázás módjai. A vetés módjai, a vetőmag mennyisége, a vetés mélysége, a vetés
végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei.
Az integrált növényvédelem jelentősége, szerepe az eredményes és környezetkímélő
gazdálkodásban. Növényápolási és növényvédelmi eljárások. Az öntözés módjai.
A betakarítás módjai és gépei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/8.4/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
A növények termesztéstechnológiai alapismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növények termesztéstechnológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gabonafélék, pillangósvirágú növények, ipari növények, gyökér és gumós növények
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/8.5/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Tenyésztési eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tenyésztési eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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, az ellés körüli teendők.
Az állatok felnevelése és takarmányozása.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/8.6/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányok alkaotó részei. A takarmányok emészthetősége, tápértéke, értékesülése,
csoportosítása. Zöldtakarmányok, erjesztett takarmányok, gyökgumós és lédús
takarmányok. Szénák és szénalisztek. Magvak és termések.
Melléktermékek és hulladékok. Állati eredetű takarmányok. Ipari abrakkeverékek.
Egyéb takarmányok. Takarmánykiegészítők.
Takarmányok tartósítása és tárolása. Az etetés technikája és technológiája. Az ívóvíz
és az itatás módjai.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
381/8.7/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Írott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szarvasmarha, sertés, baromfi tartástechnológiája. Az állattartó telepek víz- és
takarmány ellátása. A trágya eltávolítása. Fejőházak, fejési rendszerek. Állattartó
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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:
381/9.1/2280-06
A tananyagelem megnevezése:
Betakarítógépek szerkezeti felépítése, szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Mezőgazdasági vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépeket karbantart, javít
Gépcsoportot kiválaszt
Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása
A típus Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése
C típus Növények termesztéstechnológiája
C típus Tartástechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelv megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
4. szint Beszédkészség
4. szint Robbantott ábrák értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Szerkezeti rajz értelmezése 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szálastakarmányok betakarításának gépei. Kaszáló, rendkezelő, bálázó, rendfelszedő,
szecskázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
A gabonabetakarítás gépei. Az arató-cséplő gép szerkezeti felépítése, működése,
beállítása, üzemeltetése.
A kukoricabetakarítás gépei. Az arató-cséplő gép átalakítása morzsolásos és szemcsutka betakarításra.
Tájjellegű növények betakarítása. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése.
A betakarítógépek kiszolgálása. A kapcsolódó termesztéstechnológiai folyamatok
megismertetése.
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