MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ
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 20 0000 00 00 Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó a földművelésügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM
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 20
A szakképesítés megnevezése:

Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
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31 521 20 0010 31 01
Állattenyésztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó
31 521 20 0010 31 02
Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
31 521 20 0010 31 03
Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
31 521 20 0010 31 04
Növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó

Hozzárendelt FEOR szám:

8293

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
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
mezőgazdasági gép szaktanterem
tanműhely
termelő tanműhely
tangazdaság
erdőterület
gépjavító tanműhely

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia,
amelyhez a következők szükségesek:
– szaktanterem
– anyagvizsgálai mérőszoba
– mechanikai mérőszoba
– gépészeti szaktanterem
– alapozó tanműhely
– műszaki szaktanterem
– termelő tanműhely
– tangazdaság
– gépszerelő tanműhely
– biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
– rutinpálya
– közút
– tanműhely
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– tangazdaság
– erdőterület
– gépjavító tanműhely
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
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
8293

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti a gépet javításra
Erő- és munkagépet karbantart
Erő- és munkagépet üzembe helyez
Erő- és munkagépet üzemeltet
Erő- és munkagépet javít (szakmai irányítás mellett)
Betartja és betartatja a munkavégzéshez szükséges előírásokat
Erő- és munkagépet tárol
Dokumentációt kezel (értelmez, alkalmaz, készít)
Vállalkozást működtet
Részt vesz a képzéseken
Technológia szerint munkát végez, üzemelteti a gépet, gépcsoportot

azonosító száma
31 521 01
31 521 19
33 521 06

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító
Mezőgazdasági gépkezelő
Mezőgazdasági kovács
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelemi ismeretek
A Tűzvédelemi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtási ismeretek
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
2
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket
Próbaüzemeltetést végez
Ellenőrzi a gép működését, az elvégzett javítást
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz
Vezeti a szükséges dokumentumokat
Árajánlatot ad
Számlát ad
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Vállalkozást indít, működtet
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, olvasása
C Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, olvasása
C Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, 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
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
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D
D
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

Kötőgépelemek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata
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 számítógép-használat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
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
3
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek
9

3

Elemi számolási készség
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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)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Eredményorientáltság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2315-06 Mezőgazdasági anyagmozgatás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halmazállapotú anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
A
felépítése, jellemzői
B Önjáró teleszkópos rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése,
B
üzemeltetése
B Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
Traktorhoz kapcsolt (vontatott) rakodógépek szerkezeti felépítése, működése,
B
üzemeltetése
C Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
C Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
B
szabályai
Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése,
B
üzemeltetése
B Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A A közlekedés feltételei
A A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
A
környezetvédelmi szabályok
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2316-06 Mezőgazdasági erőgépek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Erőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt munkaműveleteket
Jogszabályokat alkalmaz
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Állag- és értékmegóvási munkálatokat végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Szakmai körökkel, hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartatja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
C
működése
B Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
Járművek elektromos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és
B
működése
B Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
C Erőgépek járulékos és kiegészítő berendezései
B Erőgépek karbantartása
B A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
D Erőgépek tisztítása, tárolása
B Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
C Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B Erőgépek üzemeltetési jellemzői
B A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
A
szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek használata
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2317-06 Keltetőgépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Üzemelteti a keltető épületeket, istállókat azok fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Keltetőgépet üzemeltet
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Üzemelteti a keltető gépek kiszolgáló rendszereit
Betartja és betartatja a keltetőgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Baromfi szervezet- és élettan
C Takarmányozási technológia
C A klimatizálás alapjai
B Higiéniai alapfogalmak és előírások
Fűtő és szellőztető (klíma) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
B
üzemeltetése
B Keltető gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
C
üzemeltetése
B Üzemzavarok és meghibásodások
D Javítástechnológiai eljárások és javítási, karbantartási utasítások alkalmazása
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
C
szabályai
A keltetőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-, állatvédelmi
A
és higiéniai szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat
1
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Kézügyesség
Önfegyelem
Szaglás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2318-06 A fejés és a tejkezelés gépeinek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Beállítja, beszabályozza, felügyeli és tisztítja a tejkezelő berendezést
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Állatokat gondoz
Szakmai felügyelet mellett fejő és tejkezelő gépet javít
Betartja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Állat szervezet- és élettan
C Takarmányozási technológiák
C Tartástechnológia
C Higiéniai alapfogalmak és előírások
D A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C Fejőházak kialakítása és jellemzőik
Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
C
üzemeltetése
B A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasításainak értelmezése
B A fejő és tejkezelő gépek karbantartása
B Üzemzavarok és meghibásodások
D Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
C

Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai

C

A fejő és tejkezelő gépek javítási technológiái és javítása
Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályok

C
A
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Önfegyelem
Szaglás
Erős fizikum
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2319-06 Állattartó telepi gépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Itató-berendezéseket üzemeltet
Üzemelteti és felügyeli a telepi épületek, istállók fűtő és szellőző (klíma)
berendezéseit
Működteti és karbantartja a trágyaeltávolító-, kezelő-, tároló berendezéseket
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Szakmai felügyelet mellett állattartó telepi gépet javít
Betartja és betartatja az állattartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Állat szervezet- és élettan
C Takarmányozási technológiák
C Tartástechnológiák
B A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B Itató-berendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
Fűtő és szellőztető (klíma) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
B
üzemeltetése
A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
B
üzemeltetése
A takarmány-előkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
B
üzemeltetése
A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
B
üzemeltetése
Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
C
üzemeltetése
Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
A
állatvédelmi és higiéniai szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Önfegyelem
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2320-06 Majorgépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szálas takarmányt, alomanyagot tárol, kazlaz, silóz
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Majorgépeket berendezéseket ápol, karbantart, tárol
Villanypásztort kiépít (telepít), üzemeltet, karbantart
Majori infrastruktúrát fenntart (gondoz)
Napi karbantartást végez
Majorgépet javít (szakmai irányítás mellett)
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Betartja és betartatja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szálas takarmányok tartósítása, gépek üzemeltetése, tárolása
B Silók, kazlak készítése
A szemestermény-utókezelés gépeinek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
C
üzemeltetése
A takarmány-előkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
B
üzemeltetése
A tárolás, raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
C
üzemeltetése
D Tartástechnológia
A majorok eszközei, gépei, berendezései, műtárgyai és azok üzemfenntartása,
B
üzemeltetése
B A villanypásztor szerkezeti kialakítása, működése, telepítése.
C Majorgépek- és berendezések ápolása, karbantartása, tárolása
B A gépkönyv kezelési, karbantartási és szerelési utasításai
B Üzemzavar és meghibásodás
C Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
C
szabályai
C A majorgépek javításának folyamata
A javított és az új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
C
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
A
szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek alkalmazása
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Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2624-06 Felkészítőgépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felkészítőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Felkészítőgépet szakmai irányítás mellett javít
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési
munkákra vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A felkészítés gépeinek működési elve
B A kérgezés gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B A hasítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B Az aprítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C Egyéb felkészítőgép szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C A vezérgép, a géplánc fogalma
B A felkészítés gépeinek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B Üzemzavar és meghibásodás felismerése
B A felkészítőgépek javítása
C Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
C
szabályai
Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
C
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
A valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2625-06 Közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közelítőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Közelítőgépet szakmai irányítás mellett javít
Kötélpályát üzemeltet
Kötélpályát irányítás mellett kiépít
Kötélpályát és eszközeit szakmai irányítás mellett javítja
Erdészeti rakodógépet szakmai irányítás mellett javít
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési
munkákra vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A közelítőgépek működési elve
C A közelítőgépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C A közelítőgépekre szerelhető adapterek, kiegészítő berendezések
C A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B A kötélpályák gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B Az erdészeti rakodógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B Az erdészeti rakodógépek adapterei és jellemzői.
C A vezérgép, a géplánc fogalma
B A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C A gépek javításának módjai és folyamata
C Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
C
szabályai
Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
C
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
A valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek alkalmazása
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Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Szabálykövető magatartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2636-06 A motorfűrészek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Motorfűrészt üzemeltet
Napi karbantartást végez
Motorfűrészt szakmai irányítás mellett javít
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési
munkákra vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A jellemző fahibák
B Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
C A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A Az erdőtüzek megelőzésének módjai, teendők tűz észlelésekor, tűz oltása
B A fakitermelést befolyásoló környezeti tényezők
D Leggyakoribb védett növények
D Leggyakoribb védett állatok
B A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
C A motorfűrészek adapterei és jellemzőik
B A gallyazáshoz használt gépek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B A tisztítófűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
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B
B
B
C

A gépüzemeltetés alapfogalmai
A motorfűrészek karbantartása
Üzemzavar és meghibásodás felismerése
Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása

C

Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai

C

A gépjavítás fogalma, jelentősége
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Az EBSZ általános előírásai
Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai

C
A
B
A

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Szabálykövető magatartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2637-06 Többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Többfunkciós fakitermelőgépet szakmai irányítás mellett javít
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési
munkákra vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Többfunkciós fakitermelőgépek működési elve
B Többfunkciós fakitermelőgépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B Többfunkciós fakitermelőgépek adapterei és jellemzői
Többfunkciós fakitermelőgépek kiszolgáló eszközök szerkezeti egységei, beállítása és
C
üzemeltetése
C A vezérgép, a géplánc fogalma
B
B
B
B
C
C
C
A

Többfunkciós
jellemzői

fakitermelőgépek

üzemeltetésekor

használt

anyagok, eszközök

A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
Üzemzavar és meghibásodás felismerése
Többfunkciós fakitermelőgépek javítása
Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-,
tűz-, és környezetvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek alkalmazása
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Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Szabálykövető magatartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2638-06 Kertészeti és növénytermesztési gépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelő gépet üzemeltet
Tápanyag-visszapótlást végez
Vető-, ültető- és palántázó gépet üzemeltet
Vető- és szaporítóanyagot előkészít
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Kertészeti és növénytermesztési gépet szakmai irányítás mellett javít
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a
munka-, tűz-, környezetvédelmi szabályokat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Talaj- és éghajlattan
C Növényszervezettan és élettan
B A növénytermesztés alapműveletei
B Kertészeti növények termesztéstechnológiája
B Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
B Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
B
üzemeltetései
Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
C
üzemeltetése
Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
C
üzemeltetése
C Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése,
C
beállítása és üzemeltetése
A zöldségtermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
B
üzemeltetése
A dísznövény-termesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
B
üzemeltetése
A faiskolák, csemetekertek jellemző gépeinek szerkezeti felépítése, működése,
B
beállítása és üzemeltetése
Szőlő és gyümölcstermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
B
üzemeltetése
C Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
C
szabályai
Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
A
szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2639-06 Mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Növénytermesztési tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Napi karbantartást végez
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Talajművelő-gépet üzemeltet
Tápanyag-visszapótló gépet üzemeltet
Vető-, ültető- és palántázógépet üzemeltet
Növényvédő és ápoló gépet üzemeltet
Öntözőgépet üzemeltet
Szálastakarmány-betakarító gépet üzemeltet
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Erő- és munkagépet szakmai irányítás mellett javít
Gépet (gépcsoportot) tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C Talaj- és éghajlattan
B Alváz-, felépítmény-, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek felépítése, működése
B Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
B Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
B
üzemeltetése
Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
B
üzemeltetése
Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
B
üzemeltetése
C Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
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B
B
B
C
C
C
A

Szálastakarmány betakarítás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Munkagépek karbantartása
Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
szabályai
Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
Gépcsoportok üzemeltetési jellemzői
Gépek, gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi számítógép-használat
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2640-06 Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Önjáró szálastakarmány-betakarító gépet üzemeltet
Gabona-betakarító gépet üzemeltet
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépeket üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Önjáró betakarítógépet szakmai irányítás mellett javít
Önjáró betakarítógépet tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Növények szervezet- és élettana
C Gabonafélék, pillangós virágú és gyökér- és gumós növények termesztése
Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése, működése és
B
beállítása
Szálastakarmány betakarítás önjáró gépeinek szerkezeti felépítése, működése,
B
beállítása és üzemeltetése
Gabona és egyéb szemes termények önjáró betakarító gépeinek szerkezeti felépítése,
B
működése, beállítása és üzemeltetése
Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése,
C
beállítása és üzemeltetése
Tájjellegű növények betakarító gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
C
üzemeltetése
C Kerekes és lánctalpas önjáró betakarítógépek járószerkezete, kormányzása
B Alváz-, felépítmény-, vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek
B Önjáró betakarítógépek fékberendezései, fékezése
B Önjáró betakarítógépek elektromos berendezései
B Önjáró betakarítógépek karbantartása
B A szerelési utasítások értelmezése
Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
C
szabályai
Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
C
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
C Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
B Önjáró betakarítógépek üzemeltetési jellemzői
Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
A
környezetvédelmi szabályok
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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A 31 521 20 0010 31 01 azonosító számú, Állattenyésztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-06
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
2276-06
Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok
2315-06
Mezőgazdasági anyagmozgatás
2316-06
Mezőgazdasági erőgépek
2317-06
Keltetőgépek üzemeltetése
2318-06
A fejés és a tejkezelés gépeinek üzemeltetése
2319-06
Állattartó telepi gépek üzemeltetése
2320-06
Majorgépek üzemeltetése
A 31 521 20 0010 31 02 azonosító számú, Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-06
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
2276-06
Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok
2315-06
Mezőgazdasági anyagmozgatás
2316-06
Mezőgazdasági erőgépek
2624-06
Felkészítőgépek üzemeltetése
2625-06
Közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése
2636-06
A motorfűrészek üzemeltetése
2637-06
Többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése
A 31 521 20 0010 31 03 azonosító számú, Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-06
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
2276-06
Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok
2315-06
Mezőgazdasági anyagmozgatás
2316-06
Mezőgazdasági erőgépek
2638-06
Kertészeti és növénytermesztési gépek üzemeltetése
A 31 521 20 0010 31 04 azonosító számú, Növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-06
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
2276-06
Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok
2315-06
Mezőgazdasági anyagmozgatás
2316-06
Mezőgazdasági erőgépek
2639-06
Mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetése
2640-06
Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása
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8. A képzés szerkezete
A 31 521 20 0010 31 01 azonosító számú, Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó megnevezésű elágazás
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

405/2.0/2315-06

405/4.0/2317-06

405/2.0/2316-06

405/5.0/2315-06

405/1.0/2316-06

405/1.0/2315-06
405/10.0/2315-06

405/1.0/2317-06

405/9.0/2315-06

405/6.0/2315-06

405/3.0/2315-06

405/4.0/2315-06

405/2.0/2317-06

405/3.0/2276-06

405/2.0/2276-06

405/1.0/0110-06

405/1.0/2276-06

405/7.0/2315-06

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

405/3.0/2316-06

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

405/4.0/2316-06

405/1.0/2318-06
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
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

405/3.0/2318-06

405/1.0/2319-06

405/2.0/2320-06

405/8.0/2315-06

405/3.0/2317-06
405/1.0/2320-06

405/3.0/2319-06

405/4.0/2318-06

405/5.0/2318-06

Hetek száma

405/2.0/2318-06

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
1
2
3 405/4.0/2317-06
4
5
6
7
8
9
10
11
12
405/2.0/2319-06
13
14
15
16
17
405/4.0/2319-06
18
19
20
21
22
23
24
25
26
405/3.0/2320-06
27
28
29
30
405/4.0/2320-06
31
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével. Az X-el jelölt 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 20 0010 31 02 azonosító számú, Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

405/3.0/2315-06

405/9.0/2315-06
405/1.0/2315-06
405/10.0/2315-06

405/2.0/2624-06

405/8.0/2315-06

405/1.0/2624-06

405/2.0/2316-06

405/5.0/2315-06

405/1.0/2316-06

405/4.0/2315-06

405/6.0/2315-06

405/7.0/2315-06

405/2.0/2315-06

405/3.0/2276-06

405/2.0/2276-06

405/1.0/0110-06

405/1.0/2276-06

405/3.0/2316-06

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

405/4.0/2316-06

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

34

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

405/5.0/2624-06

405/4.0/2625-06

405/2.0/2625-06
405/1.0/2636-06

405/6.0/2624-06

405/4.0/2624-06
405/1.0/2625-06

405/3.0/2624-06

405/3.0/2625-06
405/5.0/2625-06

405/4.0/2636-06

405/3.0/2636-06

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

405/2.0/2636-06

405/2.0/2637-06
405/1.0/2637-06

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

A 31 521 20 0010 31 03 azonosító számú, Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

405/3.0/2315-06

405/9.0/2315-06

405/10.0/2315-06

405/2.0/2316-06

405/1.0/2638-06

405/1.0/2315-06

405/8.0/2315-06

405/5.0/2315-06

405/1.0/2316-06

405/4.0/2315-06

405/6.0/2315-06

405/7.0/2315-06

405/2.0/2315-06

405/3.0/2276-06

405/2.0/2276-06

405/1.0/0110-06

405/1.0/2276-06

405/3.0/2316-06

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

405/4.0/2316-06

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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

405/2.0/2638-06

405/3.0/2638-06

405/4.0/2638-06

405/7.0/2638-06

405/5.0/2638-06

405/8.0/2638-06

405/6.0/2638-06

405/9.0/2638-06

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

405/10.0/2638-06

405/11.0/2638-06
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

A 31 521 20 0010 31 04 azonosító számú, Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó megnevezésű elágazás
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

405/3.0/2315-06

405/9.0/2315-06

405/10.0/2315-06

405/2.0/2316-06

405/1.0/2639-06

405/1.0/2315-06

405/8.0/2315-06

405/5.0/2315-06

405/1.0/2316-06

405/4.0/2315-06

405/6.0/2315-06

405/7.0/2315-06

405/2.0/2315-06

405/3.0/2276-06

405/2.0/2276-06

405/1.0/0110-06

405/1.0/2276-06

405/3.0/2316-06

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

405/4.0/2316-06

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

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

405/3.0/2639-06

405/5.0/2639-06

405/6.0/2639-06

405/4.0/2639-06

405/2.0/2639-06

405/7.0/2639-06
405/8.0/2639-06

405/4.0/2640-06

405/10.0/2639-06

405/6.0/2640-06

405/5.0/2640-06

405/9.0/2639-06

405/3.0/2640-06

405/2.0/2640-06

405/1.0/2640-06

Hetek száma

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

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

40

41

42

43

44

45

46

47

A 31 521 20 0010 31 01 azonosító számú, Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

405/1.0/0110-06

2

405/1.0/2276-06

3

405/2.0/2276-06

4
5
6

405/3.0/2276-06
405/1.0/2315-06
405/2.0/2315-06

7

405/3.0/2315-06

8
9
10
11
12
13

405/4.0/2315-06
405/5.0/2315-06
405/6.0/2315-06
405/7.0/2315-06
405/8.0/2315-06
405/9.0/2315-06

14

405/10.0/2315-06

15

405/1.0/2316-06

16

405/2.0/2316-06

17

405/3.0/2316-06

18

405/4.0/2316-06

19
20
21
22
23
24
25
26

405/1.0/2317-06
405/2.0/2317-06
405/3.0/2317-06
405/4.0/2317-06
405/1.0/2318-06
405/2.0/2318-06
405/3.0/2318-06
405/4.0/2318-06

27

405/5.0/2318-06

28
29
30

405/1.0/2319-06
405/2.0/2319-06
405/3.0/2319-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Általános agrárgépészeti
technológiai feladatok
Agrárgépészeti munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Vállalkozási ismeretek
Anyagok jellemzői
Erőgépre szerelt rakododógépek
Vontatott rakodógépek
üzemeltetése
Önjáró rakodógépek
Rakodógépek adapterei
Folyadékok mozgatása
Folyamatos üzemű szállítógépek
Tárolás eszközei
Pótkocsik
Mezőgazdasági anyagmozgató
gépek üzemfenntartása
Járművezetési ismeretek
Mezőgazdasági erőgépek
szerkezeti egységei
Mezőgazdasági erőgépek
üzemeltetése
Mezőgazdasági erőgépek
üzemfenntartása
Mezőgazdasági alapismeretek
Épületgépészet
Keltetőgépek
Keltetőgépek üzemfenntartása
Állatenyésztési ismeretek
Épületgépészet
Fejőberendezések
Tejkezelő rendszerek
Fejés, tejkezelés gépeinek
üzemfenntartása
Állatenyésztési ismeretek
Takarmány-előkészítés
Istállók kialakítása
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

17

15

0

32

22

14

100

136

6

0

0

6

22
30
15

0
0
0

0
0
45

22
30
60

0

0

19

19

21
0
4
16
10
8

0
0
14
0
0
0

63
20
0
38
14
20

84
20
18
54
24
28

9

0

44

53

39

41

0

80

17

42

25

84

34

0

0

34

13

0

42

55

20
10
17
6
16
10
18
9

0
19
20
0
0
7
7
7

0
6
13
38
0
28
71
0

20
35
50
44
16
45
96
16

18

0

50

68

20
12
16

0
0
14

0
28
56

20
40
86

31

405/4.0/2319-06

32
33

405/1.0/2320-06
405/2.0/2320-06

34

405/3.0/2320-06

35

405/4.0/2320-06

Állatartó telep gépeinek
üzemfenntartása
Mezőgazdasági ismeretek
Szemestermények utókezelése
Takarmányok előkészítése és
tárolása
Majorgépek üzemfenntartása
Mindösszesen óra:

5

0

49

54

15
31

0
42

0
35

15
108

30

0

70

100

6
542

0
242

42
916

48
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 20 0010 31 02 azonosító számú, Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

36

405/1.0/0110-06

37

405/1.0/2276-06

38

405/2.0/2276-06

39
40
41

405/3.0/2276-06
405/1.0/2315-06
405/2.0/2315-06

42

405/3.0/2315-06

43
44
45
46
47
48

405/4.0/2315-06
405/5.0/2315-06
405/6.0/2315-06
405/7.0/2315-06
405/8.0/2315-06
405/9.0/2315-06

49

405/10.0/2315-06

50

405/1.0/2316-06

51

405/2.0/2316-06

52

405/3.0/2316-06

53

405/4.0/2316-06

54
55
56
57
58

405/1.0/2624-06
405/2.0/2624-06
405/3.0/2624-06
405/4.0/2624-06
405/5.0/2624-06

59

405/6.0/2624-06

60
61
62
63

405/1.0/2625-06
405/2.0/2625-06
405/3.0/2625-06
405/4.0/2625-06

64

405/5.0/2625-06

65

405/1.0/2636-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Általános agrárgépészeti
technológiai feladatok
Agrárgépészeti munka-, tűz-, és
környezetvédelmi feladatok
Vállalkozási ismeretek
Anyagok jellemzői
Erőgépre szerelt rakodógépek
Vontatott rakodógépek
üzemeltetése
Önjáró rakodógépek
Rakodógépek adapterei
Folyadékok mozgatása
Folyamatos üzemű szállítógépek
Tárolás eszközei
Pótkocsik
Mezőgazdasági anyagmozgató
gépek üzemfenntartása
Járművezetési ismeretek
Mezőgazdasági erőgépek
szerkezeti egységei
Mezőgazdasági erőgépek
üzemeltetése
Mezőgazdasági erőgépek
üzemfenntartása
Erdészeti alapismeretek
Kérgezés gépei
Hasítás gépei
Aprítás gépei
Egyéb felkészítőgépek
A felkészítés gépeinek
üzemfenntartása
Erdészeti alapismeretek
Közelítőgépek
Kötélpályák
Speciális rakodógépek
Közelítőgépek, kötélpályák és
rakodógépek üzemfenntartása
Erdészeti alapismeretek
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

17

15

0

32

22

14

100

136

6

0

0

6

22
30
15

0
0
0

0
0
45

22
30
60

0

0

19

19

21
0
4
16
13
8

0
0
14
0
0
0

63
20
0
38
15
20

84
20
18
54
28
28

9

0

44

53

39

41

0

80

16

41

24

81

34

0

0

34

13

0

44

57

12
20
16
18
16

0
0
0
0
0

0
26
26
28
14

12
46
42
46
30

12

0

70

82

22
18
13
20

0
0
0
0

0
35
28
55

22
53
41
75

16

0

63

79

22

0

0

22

66
67

405/2.0/2636-06
405/3.0/2636-06

68

405/4.0/2636-06

69

405/1.0/2637-06

70

405/2.0/2637-06

Motorfűrészek
Tisztítófűrészek
Motor- és tisztítófűrészek
karbantartása és javítása
Többfunkciós erdészeti gépek
Többfunkciós erdészeti gépek
üzemfenntartása
Mindösszesen óra:

20
12

0
0

97
28

117
40

4

0

18

22

12

0

42

54

8

0

67

75

546

125

1029

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 20 0010 31 03 azonosító számú, Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

71

405/1.0/0110-06

72

405/1.0/2276-06

73

405/2.0/2276-06

74
75
76

405/3.0/2276-06
405/1.0/2315-06
405/2.0/2315-06

77

405/3.0/2315-06

78
79
80
81
82
83

405/4.0/2315-06
405/5.0/2315-06
405/6.0/2315-06
405/7.0/2315-06
405/8.0/2315-06
405/9.0/2315-06

84

405/10.0/2315-06

85

405/1.0/2316-06

86

405/2.0/2316-06

87

405/3.0/2316-06

88

405/4.0/2316-06

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

405/1.0/2638-06
405/2.0/2638-06
405/3.0/2638-06
405/4.0/2638-06
405/5.0/2638-06
405/6.0/2638-06
405/7.0/2638-06
405/8.0/2638-06
405/9.0/2638-06
405/10.0/2638-06

99

405/11.0/2638-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Általános agrárgépészeti
technológiai feladatok
Agrárgépészeti munka-, tűz-, és
környezetvédelmi feladatok
Vállalkozási ismeretek
Anyagok jellemzői
Erőgépre szerelt rakododógépek
Vontatott rakodógépek
üzemeltetése
Önjáró rakodógépek
Rakodógépek adapterei
Folyadékok mozgatása
Folyamatos üzemű szállítógépek
Tárolás eszközei
Pótkocsik
Mezőgazdasági anyagmozgató
gépek üzemfenntartása
Járművezetési ismeretek
Mezőgazdasági erőgépek
szerkezeti egységei
Mezőgazdasági erőgépek
üzemeltetése
Mezőgazdasági erőgépek
üzemfenntartása
Kertészeti alapismeretek
Tápanyag-visszapótlás gépei
Talajművelés gépei
Vetés, ültetés, palántázás gépei
Növényápolás gépei
Öntözés gépei
Termesztő berendezések
Növények betakarítása
Gyümölcsbetakarítás
Hűtőházak és tárolók
Kertészeti gépek, berendezések
üzemfenntartása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

17

15

0

32

22

14

100

136

6

0

0

6

22
28
15

0
0
0

0
0
45

22
28
60

0

0

19

19

21
0
4
16
7
8

0
0
14
0
0
0

63
20
0
38
14
20

84
20
18
54
21
28

9

0

44

53

39

41

0

80

16

39

23

78

34

0

0

34

13

0

44

57

70
10
20
18
15
8
16
18
51
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
25
44
42
35
21
84
91
138
35

70
35
64
60
50
29
100
109
189
53

14

0

97

111

535

123

1042

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 20 0010 31 04 azonosító számú, Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

100

405/1.0/0110-06

101

405/1.0/2276-06

102

405/2.0/2276-06

103
104
105

405/3.0/2276-06
405/1.0/2315-06
405/2.0/2315-06

106

405/3.0/2315-06

107
108
109
110
111
112

405/4.0/2315-06
405/5.0/2315-06
405/6.0/2315-06
405/7.0/2315-06
405/8.0/2315-06
405/9.0/2315-06

113

405/10.0/2315-06

114

405/1.0/2316-06

115

405/2.0/2316-06

116

405/3.0/2316-06

117

405/4.0/2316-06

118
119
120
121

405/1.0/2639-06
405/2.0/2639-06
405/3.0/2639-06
405/4.0/2639-06

122

405/5.0/2639-06

123

405/6.0/2639-06

124

405/7.0/2639-06

125

405/8.0/2639-06

126

405/9.0/2639-06

127

405/10.0/2639-06

128

405/1.0/2640-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Általános agrárgépészeti
technológiai feladatok
Agrárgépészeti munka-, tűz-, és
környezetvédelmi feladatok
Vállalkozási ismeretek
Anyagok jellemzői
Erőgépre szerelt rakododógépek
Vontatott rakodógépek
üzemeltetése
Önjáró rakodógépek
Rakodógépek adapterei
Folyadékok mozgatása
Folyamatos üzemű szállítógépek
Tárolás eszközei
Pótkocsik
Mezőgazdasági anyagmozgató
gépek üzemfenntartása
Járművezetési ismeretek
Mezőgazdasági erőgépek
szerkezeti egységei
Mezőgazdasági erőgépek
üzemeltetése
Mezőgazdasági erőgépek
üzemfenntartása
Mezőgazdasági ismeretek
Tápanyag-visszapótlás gépei
Talajművelés gépei
Vetés, ültetés, palántázás gépei
Növényvédelem, növényápolás
gépei
Öntözés gépei
Szálastakarmányok
betakarításának gépei
Gyökér- és gumósnövények
betakarításának gépei
Erő- és munkagépek üzemeltetése
Erő- és munkagépek
üzemfenntartása
Mezőgazdasági alapismeretek
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

17

15

0

32

22

14

100

136

6

0

0

6

22
28
15

0
0
0

0
0
45

22
28
60

0

0

19

19

21
0
4
16
12
8

0
0
14
0
0
0

63
20
0
38
16
20

84
20
18
54
28
28

9

0

44

53

39

41

0

80

15

42

21

78

34

0

0

34

13

0

44

57

63
6
14
13

0
0
0
0

0
14
42
35

63
20
56
48

9

0

28

37

6

0

14

20

17

0

43

60

14

0

63

77

12

0

0

12

12

0

104

116

19

0

0

19

129

405/2.0/2640-06

130

405/3.0/2640-06

131

405/4.0/2640-06

132

405/5.0/2640-06

133

405/6.0/2640-06

Szálastakarmányok
betakarításának gépei
Gabona-betakarítás gépei
Gyökér- és gumósnövények
betakarításának gépei
Önjáró betakarítógépek
üzemeltetése
Önjáró betakarítógépek
üzemfenntartása
Mindösszesen óra:

14

0

28

42

24

0

63

87

16

0

64

80

12

0

0

12

10

0

104

114

542

126

1032

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.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély. (T, illetve C+E, C1+E kategória,
vagy B kategória)
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2276-06 Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági gépeken hibamegállapítás, szerelés, karbantartás, javítás, üzembe
helyezés, gépüzemeltetés, munkavédelmi feladat végrehajtása, 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%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2315-06 Mezőgazdasági anyagmozgatás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott feladat elvégzése anyagmozgató géppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Anyagmozgató gépek szerkezeti felépítésének, működésének és üzemeltetésének
ismertetése
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%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2316-06 Mezőgazdasági erőgépek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott mezőgazdasági erőgép karbantartása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2317-06 Keltetőgépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott keltetőgép beállítása és üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Keltetőgépek, -berendezések kialakításának, beállításának,
valamint üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
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működésének,

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2318-06 A fejés és a tejkezelés gépeinek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott fejő- és tejkezelő gép beállítása, üzemeltetése, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fejés gépeinek, berendezéseinek jellemzése, kialakításának, működésének,
beállításának valamint üzemeltetésének ismertetése
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%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2319-06 Állattartó telepi gépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott állattartó telepi gép beállítása és üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az állattartó telepi gépek és berendezések jellemzése, kialakításának,
működésének, beállításának és üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az állattartó telepi gépek és berendezések szerkezeti felépítése, beállítása,
üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 20%
3. feladat 10%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2320-06 Majorgépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott majorgép-, berendezés beállítása, beszabályozása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Majorgépek,
berendezések
jellemzése,
kialakításának,
üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

működésének,

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2624-06 Felkészítőgépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott felkészítőgép tisztítása, karbantartása, technológiának megfelelő beállítása,
üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A felkészítőgépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének
ismertetése
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%
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10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2625-06 Közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott közelítőgép, kötélpálya és speciális rakodógép tisztítása, karbantartása, és
egy adott munkafeladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kötélpályák és speciális rakodógépek jellemzése, felépítésének, működésének,
üzemeltetésének ismertetése
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%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2636-06 A motorfűrészek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A motorfűrész tisztítása, karbantartása, adott üzemeltetési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Erdőművelési alapismeretek, EBSZ. A motorfűrészek jellemzése, felépítésének,
működésének, üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Erdőművelési alapismeretek, EBSZ. A
működésének, üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 20%
3. feladat 10%
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motorfűrészek

felépítésének,

12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2637-06 Többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott többfunkciós fakitermelőgép tisztítása, karbantartása, a feladatnak
megfelelő adapter kiválasztása, beállítása és üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Többfunkciós fakitermelőgépek jellemzése, felépítésének,
üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

működésének,

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2638-06 Kertészeti és növénytermesztési gépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott kertészeti, növénytermesztési, meliorációs gép beállítása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Növénytermesztési, kertészeti ismeretek, az alkalmazott gépek jellemzése,
felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kertészeti gépek szerkezeti felépítése, üzemeltetése és kapcsolódó szakmai
számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 20%
3. feladat 10%
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14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2639-06 Mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott mezőgazdasági erő- és munkagép, tisztítása, karbantartása, technológiának
megfelelő beállítása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági gépek jellemzése, szerkezeti felépítésének, működésének,
üzemeltetésének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági gépek karbantartási, beállítási, beszabályozási és üzemeltetési
ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 20%
3. feladat 10%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2640-06 Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott önjáró betakarítógépek tisztítása, karbantartása, technológiának megfelelő
beállítása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Önjáró betakarítógépek jellemzése, felépítésének, működésének üzemeltetésének
ismertetése
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%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 20 0010 31 01 azonosító számú, Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 15
A 31 521 20 0010 31 02 azonosító számú, Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 15
10. vizsgarész: 15
11. vizsgarész: 15
12. vizsgarész: 15
A 31 521 20 0010 31 03 azonosító számú, Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
13. vizsgarész: 30
A 31 521 20 0010 31 04 azonosító számú, Növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 15
14. vizsgarész: 20
15. vizsgarész: 20
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A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazásokhoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi
teljesítése
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó szakképesítés képzéséhez beszámítható
előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 20 0010 31 01 azonosító számú, Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűz405/1.0/0110-06
és környezetvédelmi
feladatok

jellege

azonosítója

sza

405/1.1/0110-06

0

15

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

1. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0
32

sza

405/1.2/0110-06

17

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtás
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben.
Tűzvédelmi előírások.
Teendők tűz esetén.
Tűzoltóberendezések használata.
Elsősegélynyújtás.
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére.
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés.
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelem
A típus Tűzvédelem
A típus Munkabiztonság
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtás

57

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem.
Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybasorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem.
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. Természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz.
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A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A
kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem
A levegő.
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok.
Települési és termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei.
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Általános
405/1.0/2276-06 agrárgépészeti
technológiai feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

405/1.1/2276-06
405/1.2/2276-06
405/1.3/2276-06
405/1.4/2276-06
405/1.5/2276-06
405/1.6/2276-06
405/1.7/2276-06
405/1.8/2276-06

6
0
0
0
16
0
0
0

0
7
7
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

2. TANANYAGEGYSÉG

0
0
0
35
136
0
28
30
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:
405/1.1/2276-06
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, olvasása
C típus Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, olvasása
C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, 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
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz 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:
6 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:
405/1.2/2276-06
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:
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Folyamatábrák készítése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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:
7 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.
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Munkadarabok alak és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. Mérési dokumentumok
készítése. Felvételi vázlatok készítése. Anyagvizsgálati mérések. Keménység mérés.
Szakítószilárdság mérése. Repedésvizsgálatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2276-06
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 nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Robbantott ábrák értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
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
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Képzési idő:
7 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:
405/1.4/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz 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
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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:
35 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:
405/1.5/2276-06
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 oldhatatlan 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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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:
16 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
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.6/2276-06
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
A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Betartja a vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
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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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Tájékozódás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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:
28 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
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.7/2276-06
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
Elhárítja a hibát
Próbaüzemeltetést végez
Betartja a vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket
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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
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%
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A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
30 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:
405/1.8/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 (festék-, lakk-, olaj- és zsírbevonatok)
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
D típus Korrózióvédelem fémes bevonatokkal (tűzi bevonat, fémszórás, diffúziós, elektrokémiai)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
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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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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:
405/2.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
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:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzveszélyes
anyagok.
Tűzveszélyességi
osztálybasorolás.
Természet
és
környezetvédelem.
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:
405/3.1/2276-06
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
4. szint Mennyiségérzék
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:
Vállalkozási 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:
405/3.2/2276-06
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:
10 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:
405/1.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok jellemzői:
- térfogattömeg (kg/m³)
- ömlesztett áruk természetes rézsűszöge
- csomagolási módok
- a mozgatott anyag különleges tulajdonsága (tűzveszélyes,mérgező, higroszkópos)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok szállítási és tárolási előírásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgatott anyagok tárolására és szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Élőállat-szállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élőállatok szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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6. TANANYAGEGYSÉG

60

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:
405/2.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rászerelt gépek szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása, működése
(csatlakozás az alapgéphez, tartóváz, emelőmű, hidraulikus rendszer, stabilitást növelő
szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlok rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
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7. TANANYAGEGYSÉG

19

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:
405/3.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatott rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorhoz kapcsolt (vontatott) rakodógépek szerkezeti felépítése, működése,
üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vontatott rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
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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:
405/4.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró gépek (homlok-, forgó-, rakodók és univerzális gépek):
- szerkezeti felépítése
- a fontosabb egységeinek kialakítása
- működése (motor, alváz, futómű, vonószerkezet, felépítmény, emelőmű, hidraulikus
rendszer, teljesítményátvitel, stabilitást növelő szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Teleszkópos rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró teleszkópos rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teleszkópos gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlok rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Megfogószerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megfogószerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Függesztőszerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A függesztőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Emelőszerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emelőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékok mozgatásához használt eszközök szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
94

A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékmozgató és -szállító eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) előkészítése, beállítása és 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:
405/7.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatos üzemű szállítógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatos üzemű szállítóberendezések szerkezeti felépítése, működése, szállítási
teljesítménye
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Csigás szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csigás szállítóeszközök előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítószalagok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítószalagok előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Serleges felvonók üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A serleges felvonók előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus anyagmozgató gépek előkészítése munkavégzésre, a gép 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:
405/8.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alkalmazott gépek és kiszolgáló berendezések szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére és a termény állagának megóvására alkalmazott
gépek, berendezések szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók feltöltésére és ürítésére használt eszközök üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére használt gépek előkészítése, beállítása és
üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók kiegészítő eszközeinek üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók kiegészítő-berendezéseinek előkészítése, beállítása és 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:
405/9.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pótkocsik szerkezeti felépítése, működése, speciális adapterek szerkezeti felépítése,
működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pótkocsik csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése, a különböző felépítmények
sajátosságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges felépítményű pókocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés

110

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különleges felépítménnyel rendelkező pótkocsik előkészítése, üzemeltetése
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Mezőgazdasági
405/10.0/2315-06 anyagmozgató gépek
üzemfenntartása

azonosítója
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405/10.3/2315-06
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9
0
0
0
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0
0
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8
7
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14. TANANYAGEGYSÉG

53

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:
405/10.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek karbantartásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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és

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagmozgatáshoz használt gépek karbantartásának elvei, a leggyakrabban
alkalmazott eljárások és eszközök, anyagok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek napi karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek időszakos karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek tárolásra történő előkészítésének gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rakodógépek üzemeltetése során bekövetkezhető hibák bemutatása és azok
elhárításának lehetőségei (csőtörések, tömlők cseréje, drótkötelek és egyéb
kötözőelemek, szíjak, láncok, stb.)
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Járművezetési
405/1.0/2316-06
ismeretek
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15. TANANYAGEGYSÉG

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:
405/1.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
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Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik! Alapelvek a
közlekedésben. A közlekedés feltételei. Elindulás előtti teendők. Közlekedés lakott
területen és lakott területen kívül. A közlekedés különleges helyzetei. Másként
Járművek üzemeltetésének, tárolásának karbantartásának, javításának szabályai.
Tűzvédelmi ismeretek. A szállítás általános szabályai. A járművezetés emberi tényezői. A
jármű vezetése. A jármű, járműszelvény és az út kapcsolata. Gyorsítás, fékezés.
Ütközés. Kanyarodás, oldallejtő, borulás. Haladás emelkedőn, lejtőn, bukkanóknál. A
rakomány elhelyezése. Tartályos és tartályt szállító jármű, járműszelvény
vezetéstechnikája. Forgalomban. Veszélyhelyzetek. Környezetkímélő és gazdaságos
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok szerkezete és üzeme. Motorok tüzelőanyag-ellátása. Motorok hűtése, kenése.
Teljesítmény-átviteli berendezések. Járó- és kormányszerkezet. Fékberendezések.
Elektromos berendezések. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A Közlekedési Felügyelet által minősített teremben tartható az oktatás és a vizsgáztatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Rutinpálya
Közút
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik!
Vezetés gyér forgalomban. Vezetés közepes forgalomban. Vezetés nagy forgalomban.
Vezetés lakott területen kívül. Vezetés könnyű terepen, földúton. Forgalmi vizsga
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Mezőgazdasági
405/2.0/2316-06 erőgépek szerkezeti
egységei

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

405/2.1/2316-06
405/2.2/2316-06
405/2.3/2316-06
405/2.4/2316-06
405/2.5/2316-06
405/2.6/2316-06
405/2.7/2316-06
405/2.8/2316-06
405/2.9/2316-06

17
0
0
0
0
0
0
0
0

0
14
0
10
7
0
0
11
0

0
0
7
0
0
7
4
0
7

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

16. 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:
405/2.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
C típus Erőgépek járulékos és kiegészítő brendezései
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek csoportosítása.
A traktor fő szerkezeti egységei.
Motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. A négyütemű motorok működése.
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormány holtjátékának
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A légfékrendszer egységeinek szerkezete, működése. Fékrendszer ellenőrzése.
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerelése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, hengerfej és tartozékai. Forgattyús hajtómű, vezérmű szerelése. A
dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének fő szerkezeti egységei, karbantartása.
Levegőszűrők karbantartása.
A dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer légtelenítése, üzemeltetése. Hűtési és kenési rendszer
felépítése, karbantartása. Olajszűrők karbantartása, olajcsere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítményátviteli rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
A kiegyenlítőmű üzemeltetése. A mellsőkerékhajtás alkalmazása, üzemeltetése. A
teljesítmény-leadó tengely szerepe, feladata. A teljesítményleadó tengely kialakítása,
meghajtása, kapcsolása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés

124

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Járó- és kormányszerkezet ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járószerkezet felépítése, rugózás, nyomtáv állítása. A gumiabroncs szerkezete, méretei,
jelei, hatósági előírásai, szerelése, használata, hibái, javítása.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormányholtjáték
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése, kezelése,
alkalmazása. Lánctalpas traktorok járószerkezete és kormányzása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.6/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Fékeberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékek csoportosítása. Hidraulikus fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése,
kezelése, karbantartása.
Légfékrendszer felépítése, működése, kezelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.7/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz és felépítmény ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alváz és felépítmény szerepe, feladata. Traktorok és autók alvázmegoldásai. Traktorok
és autók felépítménye
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.8/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek áramforrásai, indítómotorok kialakítása és üzemeltetése.
Világító- és jelzőberendezések műszaki előírásai és üzemeltetése.
Kiegészítő elektromos berendezések jellemzői és üzemeltetésük
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.9/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete,
működése.
Csúszásgátló berendezés felépítése, működése, üzemeltetése, mélység-, helyzet-, vonóerőés kombinált-szabályozásos hidraulikus berendezések működési elve, kezelése,
alkalmazása
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405/3.0/2316-06

Mezőgazdasági
erőgépek üzemeltetése
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azonosítója
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0
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17. TANANYAGEGYSÉG

34

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:
405/3.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek előkészítése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
B típus Erőgépek karbantarása
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erő- és munkagép összekapcsolásának lehetőségei, alapvető kapcsolási jellemzők (pl.
szerkezeti, teljesítményigény). A szükséges beállítások elvégzése, azok hatása a
gépcsoport működésére
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia

132

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépekhez kapcsolódó fontosabb számítási feladatok: motorjellemzők
meghatározása, a fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak (pl. fékút, féktávolság), stabilitás,
áttétel, haladási sebesség
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Mezőgazdasági
405/4.0/2316-06 erőgépek
üzemfenntartása

azonosítója
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55

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:
405/4.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. Az erőgépekre jellemző
meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek szétszerelése, hiba felvételezése.
Az erőgépek összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
A baromfi szervezete és élettana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Baromfi szervezet- és élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állat testtájai.
A fej, a törzs és a végtagok tájékai.
A mozgásszervek rendszere.
Az emésztőkészülék.
A vér és nyirokrendszer.
A légzőszervek rendszere.
A kiválasztószervek rendszere.
Az ivarszervek rendszere és a szaporodás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
A keltetés alapjai és folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Baromfi szervezet- és élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetés fizikai és mechanikai tényezői.
A mesterséges keltetés feltételei.
A keltetőtojás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
A baromfitartás technológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A baromfifélék szervezeti sajátosságai, értékmérő tulajdonságai.
A tyúk tenyésztése.
A tyúkfajták
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Higiéniai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Higiénia, fertőtlenítés a keltetőben
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35

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:
405/2.1/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
A keltető- és a nevelőépületek eszközeinek, berendezéseinek felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a keltető épületeket, istállókat azok fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klímatizálás alapjai
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mesterséges keltetés feltételei.
A keltetőépület beosztása, helyiségei és berendezései.
Keltetőgépek
felépítése,
működése,
karbantartása

és

tisztítása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Klimatizálás és a szellőztetési rendszerek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a keltető épületeket, istállókat azok fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a keltetőgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klímatizálás alapjai
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó épületek klíma jellemzői.
Szellőztető berendezések.
Fűtőberendezések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületek világító berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a keltető épületeket, istállókat azok fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a keltetőgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állatok keltetése és nevelése során az épületekben alkalmazott világítási rendszerek
üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületek vízellátó berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a keltető épületeket, istállókat azok fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állatok keltetése és nevelése során az épületekben alkalmazott vízellátó rendszerek
üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási rendszerek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a keltető épületeket, istállókat azok fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a keltetőgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológia
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állatok nevelése során alkalmazott etetési rendszerek üzemeltetése
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21. TANANYAGEGYSÉG

50

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:
405/3.1/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetőgépek szerkezeti felépítése, működése és üzemeletetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a keltetőgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Baromfi szervezet- és élettan
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus Keltető gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
A típus A keltetőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-, állatvédelmi és
higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőépület beosztása, helyiségei és berendezései.
Keltetőgépek felépítése, működése, karbantartása és tisztítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetőgépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a keltetőgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klímatizálás alapjai
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus Keltető gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
A típus A keltetőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-, állatvédelmi és
higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőgépek folyamatos működésének feltételei, berendezéseinek üzemeltetése,
karbantartása és tisztítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.3/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetőgépeket kiszolgáló berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Üzemelteti a keltető gépek kiszolgáló rendszereit
Betarja és betartatja a keltetőgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
A típus A keltetőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-, állatvédelmi és
higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőgépek üzemeltetési jellemzői, a jellemzők alapján a szükséges kiegészítő
tevékenységek
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22. TANANYAGEGYSÉG

44

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:
405/4.1/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
A karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások és javítási, karbantartási utasítások alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőgépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. A keltetőgépek jellemző
meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetőgépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások és javítási, karbantartási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőgépek napi karbantartásának végrehajtása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetőgépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások és javítási, karbantartási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőgépek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetőgépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Javítástechnológiai eljárások és javítási, karbantartási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőgépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.5/2317-06
A tananyagelem megnevezése:
Keltetőgépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Keltetőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások és javítási, karbantartási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keltetőgépek szétszerelése, hiba felvételezése.
A keltetőgépek összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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23. TANANYAGEGYSÉG

16

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:
405/1.1/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok szervezete és élettana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Állatokat gondoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Állat szervezet- és élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szarvasmarha külső és belső értékmérő tulajdonságai.
A szarvasmarhafajták.
A vemhesség.
Az ellés és az ellés körüli teendők.
Az etetés és itatás technikája, gépi berendezései.
A szarvasmarha tejtermelése.
A gépi fejés.
A szarvasmarha elhelyezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
A tejleadás és a fejés folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Állatokat gondoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Állat szervezet- és élettan
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szarvasmarha tejtermelése.
A gépi fejés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Állatokat gondoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
C típus Tartástechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szarvasmarha felnevelése és takarmányozása.
Az etetés és itatás technikája, gépi berendezései.
A szarvasmarha elhelyezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Higiéniai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Állatokat gondoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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24. TANANYAGEGYSÉG

45

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:
405/2.1/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejő- és tejkezelő épületek eszközeinek, berendezéseinek felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejő-, tejkezelő egység épületeinek berendezése, a beépített készülékek szerkezeti
egységeinek működése, üzembe helyezése. A rendszerek felépítése, üzemeltetése,
kezelése, karbantartása, tisztítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Klimatizálás, és a szellőztetési rendszerek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológia
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejési rendszerek és a tejkezelés gépeinek megismerése. A fejőberendezések szerkezeti
egységeinek bemutatása, szét- és összeszerelésük, karbantartásuk, tisztításuk. A
fejőberendezés beállítása, üzembe helyezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületek világító berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológia
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepek létesítményei. Az istállók és járulékos létesítmények építészeti
megoldásai. Az istállók szellőztetése, fűtése, világítása. A klímaszabályozó berendezések
gépészeti megoldásai. A telep villamosenergia-ellátása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületek vízellátó berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
C típus Tartástechnológia
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Épületek vízellátásának bemutatása. Itatóberendezések
működési elvének megismerése

szerkezeti

felépítésének,

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási rendszerek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
C típus Tartástechnológia
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség

166

Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tömeg- és abraktakarmányok előkészítésének, kiosztásának gépeinek beállítása,
üzemeltetése. Itatóberendezések feladata, szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
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405/3.0/2318-06 Fejőberendezések

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

405/3.1/2318-06
405/3.2/2318-06
405/3.3/2318-06
405/3.4/2318-06
405/3.5/2318-06
405/3.6/2318-06

18
0
0
0
0
0

0
7
0
0
0
0

0
0
7
22
28
14

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

25. TANANYAGEGYSÉG

96

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:
405/3.1/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejőgépek, -berendezések szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológia
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Fejőházak kialakítása és jellemzőik
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Istállók fejési rendszerei, a gépi fejés elve, alkalmazásának műszaki feltételei. A
fejőkészülékek szerkezeti egységeinek működése, üzembe helyezése. A rendszerek
felépítése, üzemeltetése, kezelése, karbantartása, tisztítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomáselőállító rendszerek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Kezeli és felügyeli a villamos berendezéseket
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomáselőállító rendszer szerkezeti egységeinek működése, üzembe helyezése. A
rendszerek felépítése, üzemeltetése, kezelése, karbantartása, tisztítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.3/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Sajtáros fejőberendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sajtáros fejőberendezés szerkezeti egységeinek működése, üzembe helyezése. A
rendszerek felépítése, üzemeltetése, kezelése, karbantartása, tisztítása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.4/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Tejvezetékes fejőberendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Fejőházak kialakítása és jellemzőik
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tejvezetékes fejőberendezés szerkezeti egységeinek működése, üzembe helyezése. A
rendszerek felépítése, üzemeltetése, kezelése, karbantartása, tisztítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.5/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejőtermek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Fejőházak kialakítása és jellemzőik
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés

172

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejőtermek szerkezeti egységeinek működése, üzembe helyezése. A rendszerek
felépítése, üzemeltetése, kezelése, karbantartása, tisztítása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.6/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejési rendszereket kiszolgáló gépek, berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a fejési rendszer előkészítését
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejőberendezések és fejési rendszerek folyamatos
berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és tisztítása
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26. TANANYAGEGYSÉG

16

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:
405/4.1/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Tejkezelő rendszerek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Beállítja, beszabályozza, felügyeli és tisztítja a tejkezelő berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tejkezelő rendszerek szerkezeti egységeinek működése, üzembe helyezése. A
rendszerek felépítése, üzemeltetése, kezelése, karbantartása, tisztítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Tejkezelő rendszerek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fejőgépet, fejőtermet, fejőházat üzemeltet
Beállítja, beszabályozza, felügyeli és tisztítja a tejkezelő berendezést
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
D típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezetvédelmi,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tejkezelő rendszerek folyamatos működésének feltételei,
üzemeltetése, karbantartása és tisztítása

177

berendezéseinek

Fejés, tejkezelés
405/5.0/2318-06 gépeinek
üzemfenntartása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

405/5.1/2318-06
405/5.2/2318-06
405/5.3/2318-06
405/5.4/2318-06
405/5.5/2318-06

18
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
8
14
7
21

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

27. TANANYAGEGYSÉG

68

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:
405/5.1/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
A karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett fejő és tejkezelő gépet javít
Betarja és betartatja a fejés tejkezelés gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezetvédelmi, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasításainak értelmezése
B típus A fejő és tejkezelő gépek karbantartása
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
C típus A fejő és tejkezelő gépek javítási technológiái és javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejő és tejkezelő rendszerek karbantartásához használt anyagok és eszközök. A fejő és
tejkezelő rendszerek jellemző meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés, tejkezelés gépeinek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett fejő és tejkezelő gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
B típus Fejő és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasításainak értelmezése
B típus A fejő és tejkezelő gépek karbantartása
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejő és tejkezelő-rendszerek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.3/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés, tejkezelés gépeinek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett fejő és tejkezelő gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasításainak értelmezése
B típus A fejő és tejkezelő gépek karbantartása
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejő és tejkezelő-rendszerek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.4/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés, tejkezelés gépeinek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett fejő és tejkezelő gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasításainak értelmezése
B típus A fejő és tejkezelő gépek karbantartása
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Szaglás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejő és tejkezelő-rendszerek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.5/2318-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés, tejkezelés gépeinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett fejő és tejkezelő gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Higiéniai alapfogalmak és előírások
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasításainak értelmezése
B típus A fejő és tejkezelő gépek karbantartása
B típus Üzemzavarok és meghibásodások
D típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
C típus A fejő és tejkezelő gépek javítási technológiái és javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Szaglás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fejő és tejkezelő rendszerek szétszerelése, hiba felvételezése.
A fejő és tejkezelő rendszerek összeszerelése, beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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28. TANANYAGEGYSÉG

20

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:
405/1.1/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok szervezete és élettana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Állat szervezet- és élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jellemzően tenyésztett állatok testtájai.
A fej, a törzs és a végtagok tájékai.
A mozgásszervek rendszere.
Az emésztőkészülék.
A vér és nyirokrendszer.
A légzőszervek rendszere.
A kiválasztószervek rendszere.
Az ivarszervek rendszere és a szaporodás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Működteti és karbantartja a trágyaeltávolító-, kezelő-, tároló (szilárd, híg) berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek vízellátásának bemutatása. Az energiaellátás tanulmányozása. Beépített
és a legelői itatóberendezések szerkezeti felépítése, működése. Takarmány előkészítő
gépek szerkezeti felépítésének, működésének megismerése.
Abraktakarmányok készítésének tanulmányozása. Takarmánykiosztó szerkezetek,
automatizált takarmányadagolók üzemeltetésének tanulmányozása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányok alkotórészei, víz- és szárazanyag tartalma, szerves anyagai.
A takarmányok emészthetősége, táplálékértéke, értékesülése, csoportosítása.
Zöldtakarmányok. Erjesztett takarmányok. Gyökérgumós és lédús takarmányok. Szénák
és szénalisztek. Magvak és termések.
Ipari abrakkeverékek. Egyéb takarmányok. Takarmány kiegészítő készítmények. A
takarmányok tartósítása és tárolása. Az etetés technikája és technológiája. Az ivóvíz és az
itatás módjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok tenyésztése és tartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Működteti és karbantartja a trágyaeltávolító-, kezelő-, tároló (szilárd, híg) berendezéseket
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
C típus Tartástechnológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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 és az ellés körüli teendők.
Az állatok felnevelése és takarmányozása. Az etetés és itatás technikája, gépi
berendezései. Az egyes állatfajták elhelyezése
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40

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:
405/2.1/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
A takarmányok előkészítésére használt gépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tömeg- és abraktakarmányok előkészítésének és kiosztásának gépeinek szerkezeti
felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmány előkészítő gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tömeg- és abraktakarmányok előkészítésének gépeinek beállításának és
üzemeltetésének gyakorlása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Mobil takarmánykiosztó gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mobil takarmánykiosztó gépek beállításának és üzemeltetésének gyakorlása
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86

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:
405/3.1/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Istállókban használt, tartástechnológiának megfelelő gépek kialakítása, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Itatóberendezéseket üzemeltet
Üzemelteti és felügyeli a telepi épületek, istállók fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Működteti és karbantartja a trágyaeltávolító-, kezelő-, tároló (szilárd, híg) berendezéseket
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
C típus Tartástechnológiák
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepek létesítményei. Az istállók és járulékos létesítmények építészeti
megoldásai. Az istállók szellőztetése, fűtése, világítása. A klímaszabályozó berendezések
gépészeti megoldásai. A telep villamosenergia- és, vízellátása, csatornázása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Klimatizálás, és a szellőztetési rendszerek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és felügyeli a telepi épületek, istállók fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológiák
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az istállók és járulékos létesítmények építészeti megoldásainak megismerése. Az istállók
szellőztető- és fűtőberendezéseinek üzemeltetése. A klímaszabályozó berendezések
kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.3/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületek világítóberendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és felügyeli a telepi épületek, istállók fűtő és szellőző (klíma) berendezéseit
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológiák
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepek létesítményei. Az istállók és járulékos létesítmények építészeti
megoldásai. Az istállók világítórendszereinek működtetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.4/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízellátás gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az állattartó telep vízellátását
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológiák
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek vízellátásának bemutatása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.5/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Itatás gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Itatóberendezéseket üzemeltet
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tartástechnológiák
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Itatóberendezések üzemeltetése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.6/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Stabil etetés és takarmánykiosztás gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a takarmánytároló-, előkészítő- kiosztó gépeket
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Takarmányozási technológiák
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stabil takarmánykiosztó gépek, berendezések üzemeltetése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.7/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Trágyaeltávolítás gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti és karbantartja a trágyaeltávolító-, kezelő-, tároló (szilárd, híg) berendezéseket
Villamos berendezéseket üzemeltet, felügyel
Betarja és betartatja az állatartó telep gépeinek üzemeltetése közben a munka-, tűz-,
környezet-, állatvédelmi és higiéniai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
A típus Állattartó telepi gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, környezet-,
állatvédelmi és higiéniai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trágyaeltávolító gépek, berendezések üzemeltetése
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Állatartó telep
405/4.0/2319-06 gépeinek
üzemfenntartása

azonosítója
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5
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0
7
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7
21

összes

jellege

gyakorlati
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elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

31. 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:
405/4.1/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett állattartó telepi gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepi gépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. Az állattartó
telepi gépek jellemző meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattartó telep gépeinek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett állattartó telepi gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepi gépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattartó telep gépeinek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett állattartó telepi gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepi gépek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattartó telep gépeinek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett állattartó telepi gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepi gépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.5/2319-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattartó telep gépeinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett állattartó telepi gépet javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vízellátás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Itatóberendezések szerkezeti kialakítása, szerelése, beállítása, üzemeltetése
B típus Fűtő és szellőztető (klima) berendezések szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A trágyaeltávolítás- és kezelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
B típus A takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
C típus Épületek, istállók világítása, villamos berendezések szerkezeti felépítése, működtetése,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattartó telepi gépek szétszerelése, hiba felvételezése.
Az állattartó telepi gépek összeszerelése, beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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32. TANANYAGEGYSÉG

15

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:
405/1.1/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Növény szervezet- és élettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálas takarmányt tárol, kazlaz, silóz
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemestermény-utókezelés gépeinek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágos növény szervei. A növény vegetatív szerveinek alaktana: a gyökér, a szár és a
levél, illetve ezek módosulásai. A virág és a termés csoportosítása.
A magvak és termések terjedése. A növények életműködése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálas takarmányt tárol, kazlaz, silóz
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tárolás, raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
D típus Tartástechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányok alkotórészei, víz- és szárazanyag tartalma, szerves anyagai. A
takarmányok tartósítása és tárolása

205

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányok összetétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálas takarmányt tárol, kazlaz, silóz
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tárolás, raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szervalkotó ásványi anyagok és nyomelemek. A takarmányok emészthetősége,
táplálékértéke, értékesülése, csoportosítása.
Zöldtakarmányok. Erjesztett takarmányok. Gyökérgumós és lédús takarmányok. Szénák
és szénalisztek. Magvak és termések.
Melléktermékek és hulladékok. Állati eredetű takarmányok. Ipari abrakkeverékek. Egyéb
takarmányok. Takarmány-kiegészítő készítmények. Az etetés technikája és
technológiája. Az ivóvíz és az itatás módjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.1/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
A szemestermény utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, működésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemestermény-utókezelés gépeinek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
31 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az utókezelés fogalma és műveletei. A magtisztítás és osztályozás jelentősége, a magvak
fizikai tulajdonságai és az elválasztás elvei. A magtisztítás és osztályozás gépeinek
szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.
A magtisztító és vetőmag feldolgozó üzemek. A szemestermények szárításának elmélete,
a nedvességelvonás folyamata és hőigénye. A szemestermény-szárítók csoportosítása, a
szárítók szerkezeti felépítése, működése, energiatakarékos üzemeltetése.
A szárítást segítő automatikus jelző és szabályozó berendezések. A tárolás, raktározás
jelentősége, a korszerű tárolás és raktározás feltételrendszere, szemes termények és ipari
eredetű anyagok raktározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
A szemestermény-tiszítók üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Betartja és betartaja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezetvédelmi
szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemestermény-utókezelés gépeinek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szemes termények tisztításának bemutatása. A technológiai rendszerben dolgozó gépek
működési elvének, munkájának tanulmányozása. A tisztítótelep munka és tűzvédelmi
előírásainak megismerése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
A szemestermény-szárítók üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Betartja és betartaja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezetvédelmi
szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemestermény-utókezelés gépeinek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szemes termények szárításának bemutatása. A technológiai rendszerben dolgozó gépek
működési elvének, munkájának tanulmányozása. A szárítótelep munka és tűzvédelmi
előírásainak megismerése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
A szemestermény-tárolók üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Betartja és betartaja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezetvédelmi
szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemestermény-utókezelés gépeinek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
C típus A tárolás, raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magtisztító és vetőmag-feldolgozó üzemek. A szemes termények tárolásának
A tárolást segítő automatikus jelző- és szabályozó berendezések. A tárolás, raktározás
jelentősége, a korszerű tárolás és raktározás feltételrendszere, szemes termények és ipari
eredetű anyagok raktározása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
A szemestermény-utókezelő telepek kiegészítő eszközeinek, berendezéseinek
üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemes terményt tisztít, szárít, tárol
Betartja és betartaja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezetvédelmi
szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szemestermény-utókezelés gépeinek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság

211

Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szemestermények tisztításának, osztályozásának, szárításának, tárolásának bemutatása. A
technológiai rendszerben dolgozó kiegészítő gépek működési elvének, munkájának
tanulmányozása. A szárító-, tisztító-, tárolótelep munka- és tűzvédelmi előírásainak
megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálastakarmányok előkészítéséhez használt gépek, berendezések szerkezeti
egységei, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálas takarmányt tárol, kazlaz, silóz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálas takarmányok tartósítása, gépek üzemeltetése, tárolása
B típus Silók, kazlak készítése
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szálastakarmányok előkészítésének jelentősége, az anyagok fizikai tulajdonságai. A
szálastakarmány-előkészítés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálas anyagok előkészítéséhez használt gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálas takarmányt tárol, kazlaz, silóz
Alomanyagot tárol, kazlaz
Betartja és betartaja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezetvédelmi
szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálas takarmányok tartósítása, gépek üzemeltetése, tárolása
B típus Silók, kazlak készítése
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai rendszerben dolgozó gépek üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.3/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Erjesztett takarmányok készítéséhez használt gépek, berendezések szerkezeti
felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Silók, kazlak készítése
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erjesztett takarmányok készítéséhez használt gépek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása, üzemeltetése

215

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.4/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Erjesztett takarmányok készítéséhez használt gépek, berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
D típus Tartástechnológia
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erjesztett takarmányok készítéséhez használt gépek üzemeltetése
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.5/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmányok készítéséhez használt gépek, berendezések szerkezeti
felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
D típus Tartástechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keveréktakarmányok készítéséhez használt gépek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása, üzemeltetése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.6/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmányok készítéshez használt gépek, berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Betartja és betartaja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezetvédelmi
szabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A takarmányelőkészítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keveréktakarmányok készítéséhez használt gépek üzemeltetése
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.7/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmányok tárolásához, szállításához használt gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmánykeveréket készít, tárol, forgalmaz
Betartja és betartaja a majorgépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, környezetvédelmi
szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tárolás, raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
A típus Majorgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keveréktakarmányok szállításához és tárolásához használt gépek üzemeltetése
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35. 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:
405/4.1/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Majorgépeket berendezéseket ápol, karbantart, tárol
Villanypásztort kiépít, (telepít) üzemeltet, karbantart
Majori infrastruktúrát fenntart (gondoz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A majorok eszközei, gépei, berendezései, műtárgyai és azok üzemfenntartása,
üzemeltetése
B típus A villanypásztor szerkezeti kialakítása, működése, telepítése
C típus Majorgépek- és berendezések ápolása, karbantartása, tárolása
B típus A gépkönyv kezelési, karbantartási és szerelési utasításai
C típus A javított és az új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A majorgépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. A majorgépek jellemző
meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Majorgépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Majorgépeket berendezéseket ápol, karbantart, tárol
Villanypásztort kiépít, (telepít) üzemeltet, karbantart
Majori infrastruktúrát fenntart (gondoz)
Napi karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A majorok eszközei, gépei, berendezései, műtárgyai és azok üzemfenntartása,
üzemeltetése
B típus A villanypásztor szerkezeti kialakítása, működése, telepítése.
B típus A gépkönyv kezelési, karbantartási és szerelési utasításai
C típus A javított és az új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A majorgépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Majorgépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Majorgépeket berendezéseket ápol, karbantart, tárol
Majori infrastruktúrát fenntart (gondoz)
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A majorok eszközei, gépei, berendezései, műtárgyai és azok üzemfenntartása,
üzemeltetése
C típus Majorgépek- és berendezések ápolása, karbantartása, tárolása
B típus A gépkönyv kezelési, karbantartási és szerelési utasításai
C típus A javított és az új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A majorgépek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Majorgépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Majorgépeket berendezéseket ápol, karbantart, tárol
Majori infrastruktúrát fenntart (gondoz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A majorok eszközei, gépei, berendezései, műtárgyai és azok üzemfenntartása,
üzemeltetése
C típus Majorgépek- és berendezések ápolása, karbantartása, tárolása
B típus A gépkönyv kezelési, karbantartási és szerelési utasításai
C típus A javított és az új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A majorgépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.5/2320-06
A tananyagelem megnevezése:
Majorgépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Majorgépeket berendezéseket ápol, karbantart, tárol
Majori infrastruktúrát fenntart (gondoz)
Majorgépet javít (szakmai irányítás mellett)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A majorok eszközei, gépei, berendezései, műtárgyai és azok üzemfenntartása,
üzemeltetése
B típus A gépkönyv kezelési, karbantartási és szerelési utasításai
B típus Üzemzavar és meghibásodás
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
C típus A majorgépek javításának folyamata
C típus A javított és az új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A majorgépek szétszerelése, hiba-felvételezése.
A majorgépek összeszerelése, beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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A 31 521 20 0010 31 02 azonosító számú, Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/0110-06

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

azonosítója

405/1.1/0110-06

0

15

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
32

405/1.2/0110-06

17

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtás
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben.
Tűzvédelmi előírások.
Teendők tűz esetén.
Tűzoltóberendezések használata.
Elsősegélynyújtás.
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére.
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés.
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelem
A típus Tűzvédelem
A típus Munkabiztonság
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem.
Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybasorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem.
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. Természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz.
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A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A
kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem
A levegő.
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok.
Települési és termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei.
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

37. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/2276-06

Általános
agrárgépészeti
technológiai
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

405/1.1/2276-06
405/1.2/2276-06
405/1.3/2276-06
405/1.4/2276-06
405/1.5/2276-06
405/1.6/2276-06
405/1.7/2276-06
405/1.8/2276-06

6
0
0
0
16
0
0
0

0
7
7
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
35
136
0
28
30
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:
405/1.1/2276-06
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, olvasása
C típus Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, olvasása
C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, 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
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz 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:
6 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:
405/1.2/2276-06
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:
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Folyamatábrák készítése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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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:
405/1.3/2276-06
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 nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Robbantott ábrák értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
7 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:
405/1.4/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
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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:
35 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:
405/1.5/2276-06
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 oldhatatlan 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
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi 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:
16 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:
405/1.6/2276-06
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
A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Betartja a vonatkozó és hatályos 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Tájékozódás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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
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Képzési idő:
28 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:
405/1.7/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket
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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Térlátás
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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:
30 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:
405/1.8/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 (festék-, lakk-, olaj- és zsírbevonatok)
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
D típus Korrózióvédelem fémes bevonatokkal (tűzi bevonat, fémszórás, diffúziós, elektrokémiai)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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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

38. TANANYAGEGYSÉG

405/2.0/2276-06
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gyakorlati
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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:
405/2.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
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:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzveszélyes
anyagok.
Tűzveszélyességi
osztálybasorolás.
Természet
és
környezetvédelem.
Az elsősegélynyújtó kötelességei. Elsősegélynyújtás
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39. TANANYAGEGYSÉG

405/3.0/2276-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

sza
sza

405/3.1/2276-06
405/3.2/2276-06

12
10

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

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:
405/3.1/2276-06
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
4. szint Mennyiségérzék
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:
Vállalkozási 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:
405/3.2/2276-06
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:
10 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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40. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/2315-06

Anyagok jellemzői

azonosítója

sza
sza
sza

405/1.1/2315-06
405/1.2/2315-06
405/1.3/2315-06

14
12
4

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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:
405/1.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben

246

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok jellemzői:
- térfogattömeg (kg/m³)
- ömlesztett áruk természetes rézsűszöge
- csomagolási módok
- a mozgatott anyag különleges tulajdonsága (tűzveszélyes,mérgező, higroszkópos)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok szállítási és tárolási előírásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgatott anyagok tárolására és szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Élőállatszállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élőállatok szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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41. TANANYAGEGYSÉG

405/2.0/2315-06

Erőgépre szerelt
rakododógépek

azonosítója

sza
sza
sza

405/2.1/2315-06
405/2.2/2315-06
405/2.3/2315-06

15
0
0

0
0
0

0
22
23

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60

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:
405/2.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rászerelt gépek szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása, működése
(csatlakozás az alapgéphez, tartóváz, emelőmű, hidraulikus rendszer, stabilitást növelő
szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokrakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó-rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
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42. TANANYAGEGYSÉG

405/3.0/2315-06

Vontatott
rakodógépek
üzemeltetése

azonosítója

sza

405/3.1/2315-06

0

0

19

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

19

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:
405/3.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatott rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorhoz kapcsolt (vontatott) rakodógépek szerkezeti felépítése, működése,
üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vontatott rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró gépek (homlok-, forgó-, rakodók és univerzális gépek):
- szerkezeti felépítése
- a fontosabb egységeinek kialakítása
- működése (motor, alváz, futómű, vonószerkezet, felépítmény, emelőmű, hidraulikus
rendszer, teljesítményátvitel, stabilitást növelő szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Teleszkópos rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró teleszkópos rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teleszkópos gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokrakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó-rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Megfogó szerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megfogószerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Függesztő szerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A függesztőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Emelőszerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emelőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
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45. 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:
405/6.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékok mozgatásához használt eszközök szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékmozgató és -szállító eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) előkészítése, beállítása és üzemeltetése
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46. 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:
405/7.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatos üzemű szállítógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatos üzemű szállítóberendezések szerkezeti felépítése, működése, szállítási
teljesítménye
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Csigás szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csigás szállítóeszközök előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítószalagok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítószalagok előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Serleges felvonók üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A serleges felvonók előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus anyagmozgató gépek előkészítése munkavégzésre, a gép 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:
405/8.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alkalmazott gépek és kiszolgáló berendezések szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére és a termény állagának megóvására alkalmazott
gépek, berendezések szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók feltöltésére és ürítésére használt eszközök üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére használt gépek előkészítése, beállítása és
üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók kiegészítő eszközeinek üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók kiegészítő-berendezéseinek előkészítése, beállítása és 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:
405/9.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pótkocsik szerkezeti felépítése, működése, speciális adapterek szerkezeti felépítése,
működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pótkocsik csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése, a különböző felépítmények
sajátosságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges felépítményű pókocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különleges felépítménnyel rendelkező pótkocsik előkészítése, üzemeltetése
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Mezőgazdasági
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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:
405/10.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek karbantartásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség

282

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagmozgatáshoz használt gépek karbantartásának elvei, a leggyakrabban
alkalmazott eljárások és eszközök, anyagok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek napi karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek időszakos karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek tárolásra történő előkészítésének gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rakodógépek üzemeltetése során bekövetkezhető hibák bemutatása és azok
elhárításának lehetőségei (csőtörések, tömlők cseréje, drótkötelek és egyéb
kötözőelemek, szíjak, láncok, stb.)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

50. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/2316-06

Járművezetési
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

405/1.1/2316-06
405/1.2/2316-06
405/1.3/2316-06

39
0
0

0
16
25

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik! Alapelvek a
közlekedésben. A közlekedés feltételei. Elindulás előtti teendők. Közlekedés lakott
területen és lakott területen kívül. A közlekedés különleges helyzetei. Másként
Járművek üzemeltetésének, tárolásának karbantartásának, javításának szabályai.
Tűzvédelmi ismeretek. A szállítás általános szabályai. A járművezetés emberi tényezői. A
jármű vezetése. A jármű, járműszelvény és az út kapcsolata. Gyorsítás, fékezés.
Ütközés. Kanyarodás, oldallejtő, borulás. Haladás emelkedőn, lejtőn, bukkanóknál. A
rakomány elhelyezése. Tartályos és tartályt szállító jármű, járműszelvény
vezetéstechnikája. Forgalomban. Veszélyhelyzetek. Környezetkímélő és gazdaságos
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
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Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok szerkezete és üzeme. Motorok tüzelőanyag-ellátása. Motorok hűtése, kenése.
Teljesítmény-átviteli berendezések. Járó- és kormányszerkezet. Fékberendezések.
Elektromos berendezések. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A Közlekedési Felügyelet által minősített teremben tartható az oktatás és a vizsgáztatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Rutinpálya
Közút

289

Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik!
Vezetés gyér forgalomban. Vezetés közepes forgalomban. Vezetés nagy forgalomban.
Vezetés lakott területen kívül. Vezetés könnyű terepen, földúton. Forgalmi vizsga
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

51. TANANYAGEGYSÉG

405/2.0/2316-06

Mezőgazdasági
erőgépek szerkezeti
egységei

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

405/2.1/2316-06
405/2.2/2316-06
405/2.3/2316-06
405/2.4/2316-06
405/2.5/2316-06
405/2.6/2316-06
405/2.7/2316-06
405/2.8/2316-06
405/2.9/2316-06
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0
8
8
0
0
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0

0
0
7
0
0
8
4
0
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megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
C típus Erőgépek járulékos és kiegészítő brendezései
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek csoportosítása.
A traktor fő szerkezeti egységei.
Motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. A négyütemű motorok működése.
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormány holtjátékának
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A légfékrendszer egységeinek szerkezete, működése. Fékrendszer ellenőrzése.
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerelése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, hengerfej és tartozékai. Forgattyús hajtómű, vezérmű szerelése. A
dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének fő szerkezeti egységei, karbantartása.
Levegőszűrők karbantartása.
A dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer légtelenítése, üzemeltetése. Hűtési és kenési rendszer
felépítése, karbantartása. Olajszűrők karbantartása, olajcsere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítmény-átviteli rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók:
egylépcsős,
előtéttengelyes,
szorzórendszerű,
többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
A kiegyenlítőmű üzemeltetése. A mellsőkerékhajtás alkalmazása, üzemeltetése. A
teljesítmény-leadó tengely szerepe, feladata. A teljesítményleadó tengely kialakítása,
meghajtása, kapcsolása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Járó- és kormányszerkezet ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járószerkezet felépítése, rugózás, nyomtáv állítása. A gumiabroncs szerkezete, méretei,
jelei, hatósági előírásai, szerelése, használata, hibái, javítása.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormányholtjáték
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése, kezelése,
alkalmazása. Lánctalpas traktorok járószerkezete és kormányzása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.6/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Fékeberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékek csoportosítása. Hidraulikus fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése,
kezelése, karbantartása.
Légfékrendszer felépítése, működése, kezelése
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.7/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz és felépítmény ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alváz és felépítmény szerepe, feladata. Traktorok és autók alvázmegoldásai. Traktorok
és autók felépítménye
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.8/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek áramforrásai, indítómotorok kialakítása és üzemeltetése.
Világító- és jelzőberendezések műszaki előírásai és üzemeltetése.
Kiegészítő elektromos berendezések jellemzői és üzemeltetésük
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.9/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete,
működése.
Csúszásgátló berendezés felépítése, működése, üzemeltetése, mélység-, helyzet-, vonóerőés kombinált-szabályozásos hidraulikus berendezések működési elve, kezelése,
alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

52. TANANYAGEGYSÉG

405/3.0/2316-06

Mezőgazdasági
erőgépek
üzemeltetése

jellege

azonosítója

sza

405/3.1/2316-06

16

0

0

sza

405/3.2/2316-06

18

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

34

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:
405/3.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek előkészítése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
B típus Erőgépek karbantarása
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erő- és munkagép összekapcsolásának lehetőségei, alapvető kapcsolási jellemzők (pl.
szerkezeti, teljesítményigény). A szükséges beállítások elvégzése, azok hatása a
gépcsoport működésére
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépekhez kapcsolódó fontosabb számítási feladatok: motorjellemzők
meghatározása, a fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak (pl. fékút, féktávolság), stabilitás,
áttétel, haladási sebesség
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

53. TANANYAGEGYSÉG

405/4.0/2316-06

Mezőgazdasági
erőgépek
üzemfenntartása

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

405/4.1/2316-06
405/4.2/2316-06
405/4.3/2316-06
405/4.4/2316-06
405/4.5/2316-06

13
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
8
7
6
23

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

57

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:
405/4.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. Az erőgépekre jellemző
meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek szétszerelése, hiba felvételezése.
Az erőgépek összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

54. 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:
405/1.1/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti ökológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felkészítés gépeinek működési elve
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Időjárás és éghajlat. Meteorológiai elemek. Éghajlati tényezők. Az erdő éghajlata.
A talaj fogalma, kialakulása és tulajdonságai. A talaj fizikai tulajdonságai,
talajmechanika, fizikai talajféleségek. A talaj terepi munkavégzést befolyásoló jellemzői.
Fontosabb talajtípusok (fő típusok).
A termőhely fogalma, ökológiai tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Fahasználattani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérgezés gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A vezérgép, a géplánc fogalma
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fa tulajdonságai, a fahibák. Legfontosabb fafajaink felhasználási köre. A fahasználat
módjai és művelete. Fahasználati munkahelyek. Előhasználat, véghasználat.
A fakitermelés műveletei. A fa tőtől való elválasztása. A gallyazás, választékolás,
darabolás, felkészítés és készletbe vétel végrehajtása. A motorfűrészes fakitermelés
technológiái, egyéb fakitermelési technológiák. A faanyagmozgatás műveletei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

55. 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:
405/2.1/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Kérgezőgépek szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felkészítés gépeinek működési elve
B típus A kérgezés gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kalapácsos, forgógyűrűs, marófejes, gyalukéses kérgezőgépek szerkezeti felépítése,
kezelése, üzemeltetése, karbantartása. A munkavégző részek cseréje
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Kérgezőgépek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérgezés gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A felkészítés gépeinek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző kérgezőgépek erőgéphez kapcsolása, üzembe helyezése, karbantartása. Az
alapanyag és a kérgezett termék készletezése. A kérgezés gyakorlása a különböző
kérgezőgépeken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A kérgezés gépeit kiszolgáló eszközök szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felkészítés gépeinek működési elve
B típus A kérgezés gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző kérgezőgépek kiszolgáló berendezéseinek szerkezei felépítése, működése és
beállítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A kérgezés gépeit kiszolgáló eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kérgezés gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kérgezőgépek kiszolgáló berendezéseinek, eszközeinek üzembe helyezése,
karbantartása és üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Hasítógépek szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felkészítés gépeinek működési elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző hasítógépek erőgéphez kapcsolása üzembe állítása. A hidraulikus és
mechanikus hasítógépek szerkezete, üzemeltetése, technológiája. A hasítógépek
kiszolgálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Hasítógépek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hasítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A felkészítés gépeinek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző hasítógépek erőgéphez kapcsolása, üzembe helyezése, karbantartása. Az
alapanyag és a hasított termék készletezése. A hasítás gyakorlása a különböző
hasítógépeken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.3/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A hasítás gépeit kiszolgáló eszközök szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felkészítés gépeinek működési elve
B típus A hasítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző hasítógépek kiszolgáló berendezéseinek szerkezei felépítése, működése és
beállítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.4/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A hasítás gépeit kiszolgáló eszközök beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hasítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A felkészítés gépeinek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hasítógépek kiszolgáló berendezéseinek, eszközeinek üzembe helyezése, karbantartása
és üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.1/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Aprítógépek szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felkészítés gépeinek működési elve
B típus Az aprítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dobos és tárcsás aprítógépek szerkezeti felépítése, üzemeltetése. A felkészítés gépeinek
biztonságtechnikai előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Aprítógépek beállítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az aprítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A felkészítés gépeinek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző aprítógépek erőgéphez kapcsolása, üzembe helyezése, karbantartása. Az
alapanyag és az aprított termék készletezése. Az aprítás gyakorlása a különböző
aprítógépeken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Az aprítás gépeit kiszolgáló eszközök szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felkészítés gépeinek működési elve
B típus Az aprítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző aprítógépek kiszolgáló berendezéseinek szerkezei felépítése, működése és
beállítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Az aprítás gépeit kiszolgáló eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az aprítógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A felkészítés gépeinek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az aprítógépek kiszolgáló berendezéseinek,
karbantartása és üzemeltetése

325

eszközeinek

üzembe

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.1/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb felkészítőgépek szerkezeti felépítése, működése és alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vezérgép, a géplánc fogalma
C típus Egyéb felkészítőgép szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéb felkészítőgépek szerkezeti felépítése, üzemeltetése. A felkészítés gépeinek
biztonságtechnikai előírásai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb felkészítőgépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéb felkészítőgép szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A felkészítés gépeinek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítőgépek erőgéphez kapcsolása, üzembe helyezése, karbantartása. Az alapanyag
és a termék készletezése. A műveletek gyakorlása a különböző gépeken
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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:
405/6.1/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítőgépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. A felkészítőgépekre
jellemző meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A felkészítés gépeinek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítőgépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.3/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A felkészítés gépeinek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítőgépek karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.4/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A felkészítés gépeinek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépjavító tanműhely
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítőgépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.5/2624-06
A tananyagelem megnevezése:
A felkészítés gépeinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészítőgépet javít (szakmai irányítás mellett)
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
B típus A felkészítőgépek javítása
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint felkészítőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Gépjavító tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítőgépek szétszerelése, hiba felvételezése.
A felkészítőgépek összeszerelése, beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése

334

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

60. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/2625-06

Erdészeti
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

405/1.1/2625-06
405/1.2/2625-06
405/1.3/2625-06
405/1.4/2625-06

6
2
6
8

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

22

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:
405/1.1/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti ökológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötélpályák gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Időjárás és éghajlat. Meteorológiai elemek. Éghajlati tényezők. Az erdő éghajlata.
A talaj fogalma, kialakulása és tulajdonságai. A talaj fizikai tulajdonságai,
talajmechanika, fizikai talajféleségek. A talaj terepi munkavégzést befolyásoló jellemzői.
Fontosabb
talajtípusok
(fő
típusok).
A termőhely fogalma, ökológiai tényezők. Éghajlati, földfelszíni, hidrológiai, talajbeli és
élőkörnyezeti tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdei növény- és állattan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötélpályák gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fás növények morfológiai, anatómiai és élettani alapismeretei. Fenyők: erdeifenyő,
feketefenyő, lucfenyő, vörösfenyő, egyéb fenyők. Állományalkotó lombfák: tölgyfélék,
bükk, akác, nyárfélék, fűzfélék.
Kísérő fajok: gyertyán, juharfélék, hársfélék, kőrisfélék, szilfélék, éger, nyír, vadgyümölcsök. Cserjék: bodza, som, mogyoró, galagonya, kökény, vadrózsa, kecskerágók,
egyéb cserjék.
A gombák haszna, kára, jelentősége, kalapos gombák, kórokozó gombák. Erdei vadfajok,
madarak, rovarok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőműveléstani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vezérgép, a géplánc fogalma
B típus A kötélpályák gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdő- és a termőhelytípus fogalma. Fatermesztési alapfogalmak, munkafolyamatok.
Fontosabb fafajok magvai és érési idejük, lombfák magjainak gyűjtése, kezelése, tárolása,
rétegelése. Tobozgyűjtés, tárolás és magpergetés, technikai berendezései.
Csemetekerti munkák és berendezések. Talajművelés, tápanyag-utánpótlás, vetés, ültetés,
dugványozás, iskolázás, ápolás, öntözés. Hagyományos és intenzív csemetetermelés,
burkolt gyökérzetű csemetetermelés.
Természetes felújítás magról és sarjról. Mesterséges felújítás, terület-, talajelőkészítés
különböző termőhelyeken. Erdősítési technológiák, ültetési hálózat, elegyítés.
Erdősítések pótlása, ápolása, védelme. Az erdőnevelés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Fahasználattani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vezérgép, a géplánc fogalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fa tulajdonságai, a fahibák. Legfontosabb fafajaink felhasználási köre, a fontosabb
erdei választékok szabványa. A fahasználat módjai és művelete. Az erdei feltáróhálózat.
Fahasználati munkahelyek. Előhasználat, véghasználat.
A fakitermelés műveletei. A fa tőtől való elválasztása. A gallyazás, választékolás,
darabolás, felkészítés és készletbevétel végrehajtása. A motorfűrészes fakitermelés
technológiái, egyéb fakitermelési technológiák. A faanyagmozgatás műveletei
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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:
405/2.1/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelítőgépek szerkezeti felépítése, működése, alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A közelítőgépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítőgépek kialakítása, szerkezeti megoldásai, felépítésük, működése; a gépek
kezelése, üzemeltetése a technológia szerint, karbantartás, hibaforrások, kisebb javítások.
Csörlős közelítőgépek szerkezeti megoldásai működése, kezelése.
Hajtás nélküli és hajtással ellátott kiszállító szerelvények, szerkezeti felépítésük,
üzemeltetésük, paramétereik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelítőgépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A közelítőgépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
2. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A főbb közelítőgép típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Rakodási gyakorlatok rövid és hosszú választékban, illetve hosszúfában. Optimális
rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötélpályák kialakításának feltételei, elemei és a használt gépek szerkezeti
felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kötélpályát üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A kötélpályák gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
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Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötélpályák kialakítása, szerkezeti megoldásai, felépítésük, működésük; a gépek
kezelése üzemeltetése a technológia szerint, karbantartás, hibaforrások, kisebb javítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötélpályák kialakítása, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kötélpályát üzemeltet
Kötélpályát irányítás mellett kiépít
Kötélpályát és eszközeit javítja (szakmai irányítás mellett)
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A közelítőgépekre szerelhető adapterek, kiegészítő berendezések
B típus A kötélpályák gépeinek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
2. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A főbb kötélpálya-típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Rakodási gyakorlatok rövid és hosszú választékban illetve hosszúfában. Optimális
rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
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63. TANANYAGEGYSÉG

405/4.0/2625-06

Speciális
rakodógépek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

405/4.1/2625-06
405/4.2/2625-06
405/4.3/2625-06
405/4.4/2625-06

20
0
0
0

0
0
0
0

0
21
21
13

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.1/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, alkalmazásának feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek adapterei és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális rakodógépek, önrakodó szállítóeszközök. A hidraulikus rakodódaruk. A
rakodógépek a faanyagmozgatás különböző fázisaiban (rakodókon, felkészítő helyeken,
felkészítő telepeken), rakodócsörlők, rakodótranszportőrök, targoncák.
A hidraulikus rakodógépek kialakítása, szerkezeti megoldásai, felépítésük, működésük; a
gépek kezelése, üzemeltetése a technológia szerint, karbantartás, hibaforrások, kisebb
javítások. Csörlős közelítőgépek szerkezeti megoldásai, működése, kezelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyhez kötött rakodógépek előkészítése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdészeti rakodógépet javít (szakmai irányítás mellett)
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A közelítőgépekre szerelhető adapterek, kiegészítő berendezések
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek adapterei és jellemzői.
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
2. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető magatartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikus rakodógép típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Rakodási gyakorlatok rövid és hosszú választékban, illetve hosszúfában. Optimális
rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Pályához kötött rakodógépek előkészítése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdészeti rakodógépet javít (szakmai irányítás mellett)
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A közelítőgépekre szerelhető adapterek, kiegészítő berendezések
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek adapterei és jellemzői.
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
2. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pályához kötött rakodógép típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Rakodási gyakorlatok rövid és hosszú választékban, illetve hosszúfában. Optimális
rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Mobil rakodógépek előkészítése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdészeti rakodógépet javít (szakmai irányítás mellett)
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A közelítőgépekre szerelhető adapterek, kiegészítő berendezések
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Az erdészeti rakodógépek adapterei és jellemzői.
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
2. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mobil rakodógép típusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Rakodási gyakorlatok rövid és hosszú választékban, illetve hosszúfában. Optimális
rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás
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405/5.0/2625-06

Közelítőgépek,
kötélpályák és
rakodógépek
üzemfenntartása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

405/5.1/2625-06
405/5.2/2625-06
405/5.3/2625-06
405/5.4/2625-06
405/5.5/2625-06

16
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
14
14
7
28

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.1/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus A gépek javításának módjai és folyamata
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
C típus Javított és új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek karbantartásához használt
anyagok és eszközök. A közelítőgépekre, kötélpályákra és speciális rakodógépekre
jellemző meghibásodások, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
A közelítőgépek, kötélpályák és rakodógépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus A gépek javításának módjai és folyamata
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek napi karbantartásának
végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.3/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
A közelítőgépek, kötélpályák és rakodógépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus A gépek javításának módjai és folyamata
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek karbantartási fokozatainak
végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.4/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
A közelítőgépek, kötélpályák és rakodógépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat

353

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
C típus A kiszolgáló gépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek tárolásakor elvégzendő feladatok
végrehajtása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.5/2625-06
A tananyagelem megnevezése:
A közelítőgépek, kötélpályák és rakodógépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közelítőgépet üzemeltet
Közelítőgépet javít (szakmai irányítás mellett)
Kötélpályát irányítás mellett kiépít
Kötélpályát és eszközeit javítja (szakmai irányítás mellett)
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közelítőgépek működési elve
B típus A gépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus A gépek javításának módjai és folyamata
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése közben
betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek szétszerelése, hiba-felvételezése.
A közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek összeszerelése, beállítása,
ellenőrzése és üzembe helyezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdészeti ökológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
B típus A fakitermelést befolyásoló környezeti tényezők
D típus Leggyakoribb védett növények
D típus Leggyakoribb védett állatok
B típus Az EBSZ általános előírásai
C típus A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A típus Az erdőtüzek megelőzésének módjai, teendők tűz észlelésekor, tűz oltása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termőhely fogalma, ökológiai tényezők. Éghajlati, földfelszíni, hidrológiai, talajbeli és
élőkörnyezeti tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdei növény- és állattan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jellemző fahibák
B típus Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
B típus A fakitermelést befolyásoló környezeti tényezők
D típus Leggyakoribb védett növények
D típus Leggyakoribb védett állatok
B típus Az EBSZ általános előírásai
C típus A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A típus Az erdőtüzek megelőzésének módjai, teendők tűz észlelésekor, tűz oltása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fás növények morfológiai, anatómiai és élettani alapismeretei. Fenyők: erdeifenyő,
feketefenyő, lucfenyő, vörösfenyő, egyéb fenyők. Állományalkotó lombfák: tölgyfélék,
bükk, akác, nyárfélék, fűzfélék
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Fahasználattani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jellemző fahibák
B típus Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
B típus A fakitermelést befolyásoló környezeti tényezők
B típus Az EBSZ általános előírásai
C típus A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A típus Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fa tulajdonságai, a fahibák. Legfontosabb fafajaink felhasználási köre, a fontosabb
erdei választékok szabványa. A fahasználat módjai és művelete. Az erdei feltáróhálózat.
Fahasználati munkahelyek. Előhasználat, véghasználat.
A fakitermelés műveletei. A fa tőtől való elválasztása. A gallyazás, választékolás,
darabolás, felkészítés és készletbevétel végrehajtása. A motorfűrészes fakitermelés
technológiái, egyéb fakitermelési technológiák. A faanyagmozgatás műveletei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőgazdálkodási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jellemző fahibák
B típus A fakitermelést befolyásoló környezeti tényezők
B típus Az EBSZ általános előírásai
C típus A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A típus Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Állami Erdészeti Szolgálat mint szolgáltató, és mint ellenőrző szervezet.
Az erdőállomány-gazdálkodási terv, és szerepe az erdőgazdálkodásban. Az erdőterv és a
fahasználatok tervezése közötti kapcsolat
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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:
405/2.1/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorfűrészek csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Motorfűrészt javít (szakmai irányítás mellett)
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
C típus A motorfűrészek adapterei és jellemzőik
B típus A gallyazáshoz használt gépek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A tisztítófűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gépüzemeltetés alapfogalmai
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motoros láncfűrész fő szerkezeti részei. Motorikus, teljesítményátviteli és munkavégző
rész felépítése, működése. A motor részei: tüzelőanyag-ellátó rendszer, indító berendezés,
gyújtórendszer.
Teljesítményátvitel: röpsúlyos tengelykapcsoló. Munkavégző rész: csillagkerék,
vezetőlemez, gyalufogas lánc. Kiegészítő berendezések: munkavédelmi felszerelések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
A motorfűrészek szerkezeti egységeinek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt javít (szakmai irányítás mellett)
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gépüzemeltetés alapfogalmai
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motorfűrész üzembe helyezése, az idevonatkozó óvórendszabályok ismertetése, egyéni
védőfelszerelések ellenőrzése, használata. A motorfűrészes munka gyakorlása, először
egyszerű darabolásban.
A darabolás gyakorlása különböző feltételek és vastagság mellett. A fűrészláncbeszorulás elkerülése, ékelés, esetlegesen beszorult fűrész kivétele
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégző rész ellenőrzése, karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gépüzemeltetés alapfogalmai
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
C típus A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motorfűrész munkavégző részének üzembe helyezése, az idevonatkozó
óvórendszabályok ismertetése, egyéni védőfelszerelések ellenőrzése, használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
A motorfűrész ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gallyazáshoz használt gépek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gépüzemeltetés alapfogalmai
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Önfegyelem
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motorfűrész üzembe helyezése, az idevonatkozó óvórendszabályok ismertetése, egyéni
védőfelszerelések ellenőrzése, használata. A motorfűrészes munka gyakorlása, először
egyszerű darabolásban.
A darabolás gyakorlása különböző feltételek és vastagság mellett. A fűrészláncbeszorulás elkerülése, ékelés, esetlegesen beszorult fűrész kivétele
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorfűrészek adaptereinek felszerelése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
C típus A motorfűrészek adapterei és jellemzőik
B típus A gallyazáshoz használt gépek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gépüzemeltetés alapfogalmai
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus A gépjavítás fogalma, jelentősége
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
365

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motorfűrész adaptereinek üzembe helyezése, az idevonatkozó óvórendszabályok
ismertetése, egyéni védőfelszerelések ellenőrzése, használata. A motorfűrészes munka
gyakorlása, először egyszerű darabolásban.
Az adapterek felépítése, alkalmazása, technológiai, munkavédelmi előírások
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztítófűrészek csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A tisztítófűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gépüzemeltetés alapfogalmai
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítófűrészek fő szerkezeti részei. Motorikus, teljesítményátviteli és munkavégző
rész felépítése, működése. A motor részei: tüzelőanyag-ellátó rendszer, indító berendezés,
gyújtórendszer.
Teljesítményátvitel: röpsúlyos tengelykapcsoló. Munkavégző rész. Kiegészítő
berendezések, munkavédelmi felszerelések.
Az adapterek felépítése, alkalmazása, technológiai, munkavédelmi előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztítófűrészek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőben a motorfűrészek üzemeltetése során okozott károk
B típus A motorfűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A tisztítófűrészek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése
B típus A gépüzemeltetés alapfogalmai
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tisztítófűrész üzembe helyezése, az idevonatkozó óvórendszabályok ismertetése,
egyéni védőfelszerelések ellenőrzése, használata. A tisztítófűrészes munka gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.1/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi karbantartás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus A motorfűrészek karbantartása
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
C típus A gépjavítás fogalma, jelentősége
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
C típus A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motor- és tisztítófűrészek napi karbantartásának végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2636-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos karbantartás elvégzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Motorfűrészt üzemeltet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus A motorfűrészek karbantartása
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
C típus A gépjavítás fogalma, jelentősége
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
C típus A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, feladatai
A típus A motorfűrészek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Térérzékelés
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szabálykövető magatartás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 15%
Műveletek gyakorlása 35%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motor- és tisztítófűrészek időszakos karbantartásának végrehajtása
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69. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/2637-06

Többfunkciós
erdészeti gépek

azonosítója

szk
szk
szk

405/1.1/2637-06
405/1.2/2637-06
405/1.3/2637-06

12
0
0

0
0
0

0
14
28

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
A többfunciós gépek szerkezeti felépítése, működése, jellemzői és alkalmazásuk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Többfunkciós fakitermelőgépek működési elve
C típus A vezérgép, a géplánc fogalma
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többfunkciós gépek kialakítása, szerkezeti megoldásai, felépítésük, működésük;
a gépek kezelése üzemeltetése a technológia szerint, karbantartás, hibaforrások, kisebb
javítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
A többfunciós gépek adapterei és a munkavégzés folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Többfunkciós fakitermelőgépek működési elve
B típus Többfunkciós fakitermelőgépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Többfunkciós fakitermelőgépek adapterei és jellemzői
B típus Többfunkciós fakitermelőgépek kiszolgáló eszközök szerkezeti egységei, beállítása és
üzemeltetése
B típus Többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A főbb többfunkciós géptípusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése.
Fakitermelési és rakodási gyakorlatok rövid és hosszú választékban, illetve hosszúfában.
Optimális rakodórend kialakítása. Egységcsomagos rakodás.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
A többfunciós gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Többfunkciós fakitermelőgépek szerkezeti egységei, beállítása és üzemeltetése
B típus Többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetésekor használt anyagok, eszközök jellemzői
B típus Üzemzavar és meghibásodás felismerése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többfunkciós géptípusok, ezek főbb hidraulikus és mechanikus egységeinek
megismerése, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, üzembe helyezése, biztonsági
berendezéseinek ellenőrzése
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70. TANANYAGEGYSÉG

405/2.0/2637-06

Többfunkciós
erdészeti gépek
üzemfenntartása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

405/2.1/2637-06
405/2.2/2637-06
405/2.3/2637-06
405/2.4/2637-06
405/2.5/2637-06

8
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

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:
405/2.1/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
Többfunkciós erdészeti gépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai,
valamint a többfunkciós fakitermelőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térérzékelés
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többfunkciós gépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. A
közelítőgépekre, kötélpályákra és speciális rakodógépekre jellemző meghibásodások,
azok javítása.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
Többfunkciós erdészeti gépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térérzékelés
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többfunkciós gépek napi karbantartásának végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
Többfunkciós erdészeti gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térérzékelés
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többfunkciós gépek karbantartási fokozatainak végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2637-06
A tananyagelem megnevezése:
Többfunkciós erdészeti gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Többfunkciós fakitermelőgépet üzemeltet
Többfunkciós fakitermelőgépet javít (szakmai irányítás mellett)
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra
vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gépkönyv, kezelési, karbantartási és szerelési utasítások értelmezése
B típus Többfunkciós fakitermelőgépek javítása
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térérzékelés
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Erdőterület
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többfunkciós gépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
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A 31 521 20 0010 31 03 azonosító számú, Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűz405/1.0/0110-06
és környezetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza

405/1.1/0110-06

0

15

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
32

sza

405/1.2/0110-06

17

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtás
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben.
Tűzvédelmi előírások.
Teendők tűz esetén.
Tűzoltóberendezések használata.
Elsősegélynyújtás.
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére.
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés.
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelem
A típus Tűzvédelem
A típus Munkabiztonság
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem.
Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybasorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem.
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. Természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz.
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A
kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem
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A levegő.
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok.
Települési és termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei.
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Általános
405/1.0/2276-06 agrárgépészeti
technológiai feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

405/1.1/2276-06
405/1.2/2276-06
405/1.3/2276-06
405/1.4/2276-06
405/1.5/2276-06
405/1.6/2276-06
405/1.7/2276-06
405/1.8/2276-06

6
0
0
0
16
0
0
0

0
7
7
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
35
136
0
28
30
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:
405/1.1/2276-06
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, olvasása
C típus Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, olvasása
C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, 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
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése

387

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:
6 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:
405/1.2/2276-06
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:
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Folyamatábrák készítése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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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:
405/1.3/2276-06
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 nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Robbantott ábrák értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség

390

Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
7 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:
405/1.4/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
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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:
35 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:
405/1.5/2276-06
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 oldhatatlan 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
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi 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:
16 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:
405/1.6/2276-06
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
A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Betartja a vonatkozó és hatályos 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Tájékozódás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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%

394

A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
28 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:
405/1.7/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket
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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
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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:
30 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:
405/1.8/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 (festék-, lakk-, olaj- és zsírbevonatok)
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
D típus Korrózióvédelem fémes bevonatokkal (tűzi bevonat, fémszórás, diffúziós, elektrokémiai)
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg 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

397

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

73. 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:
405/2.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
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:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzveszélyes anyagok. Tűzveszélyességi osztálybasorolás. Természet és
környezetvédelem.
Az elsősegélynyújtó kötelességei. Elsősegélynyújtás

399

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

74. TANANYAGEGYSÉG

405/3.0/2276-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

sza
sza

405/3.1/2276-06
405/3.2/2276-06

12
10

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

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:
405/3.1/2276-06
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
4. szint Mennyiségérzék
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:
Vállalkozási 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:
405/3.2/2276-06
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:
10 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:
405/1.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok jellemzői:
- térfogattömeg (kg/m³)
- ömlesztett áruk természetes rézsűszöge
- csomagolási módok
- a mozgatott anyag különleges tulajdonsága (tűzveszélyes,mérgező, higroszkópos)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok szállítási és tárolási előírásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgatott anyagok tárolására és szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Élőállatszállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élőállatok szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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Erőgépre szerelt
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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:
405/2.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rászerelt gépek szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása, működése
(csatlakozás az alapgéphez, tartóváz, emelőmű, hidraulikus rendszer, stabilitást növelő
szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokrakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó-rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

408

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatott rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorhoz kapcsolt (vontatott) rakodógépek szerkezeti felépítése, működése,
üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vontatott rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
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405/4.0/2315-06 Önjáró rakodógépek
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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:
405/4.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró gépek (homlok-, forgó-, rakodók és univerzális gépek):
- szerkezeti felépítése
- a fontosabb egységeinek kialakítása
- működése (motor, alváz, futómű, vonószerkezet, felépítmény, emelőmű, hidraulikus
rendszer, teljesítményátvitel, stabilitást növelő szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Teleszkópos rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró teleszkópos rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teleszkópos gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokrakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés

414

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó-rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
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Rakodógépek
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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:
405/5.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Megfogó szerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megfogószerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Függesztő szerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A függesztőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Emelőszerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emelőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékok mozgatásához használt eszközök szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékmozgató és -szállító eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) előkészítése, beállítása és üzemeltetése

423

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

81. TANANYAGEGYSÉG

405/7.0/2315-06

Folyamatos üzemű
szállítógépek

azonosítója
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405/7.2/2315-06
405/7.3/2315-06
405/7.4/2315-06
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
8
7
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatos üzemű szállítógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatos üzemű szállítóberendezések szerkezeti felépítése, működése, szállítási
teljesítménye
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Csigás szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csigás szállítóeszközök előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítószalagok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítószalagok előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Serleges felvonók üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A serleges felvonók előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus anyagmozgató gépek előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

82. TANANYAGEGYSÉG

405/8.0/2315-06 Tárolás eszközei
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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:
405/8.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alkalmazott gépek és kiszolgáló berendezések szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére és a termény állagának megóvására alkalmazott
gépek, berendezések szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók feltöltésére és ürítésére használt eszközök üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére használt gépek előkészítése, beállítása és
üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók kiegészítő eszközeinek üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók kiegészítő-berendezéseinek előkészítése, beállítása és üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pótkocsik szerkezeti felépítése, működése, speciális adapterek szerkezeti felépítése,
működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem

434

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pótkocsik csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése, a különböző felépítmények
sajátosságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges felépítményű pókocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különleges felépítménnyel rendelkező pótkocsik előkészítése, üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Mezőgazdasági
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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:
405/10.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek karbantartásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagmozgatáshoz használt gépek karbantartásának elvei, a leggyakrabban
alkalmazott eljárások és eszközök, anyagok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek napi karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek időszakos karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek tárolásra történő előkészítésének gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rakodógépek üzemeltetése során bekövetkezhető hibák bemutatása és azok
elhárításának lehetőségei (csőtörések, tömlők cseréje, drótkötelek és egyéb
kötözőelemek, szíjak, láncok, stb.)
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Járművezetési
405/1.0/2316-06
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

405/1.1/2316-06
405/1.2/2316-06
405/1.3/2316-06

39
0
0

0
16
25

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik! Alapelvek a
közlekedésben. A közlekedés feltételei. Elindulás előtti teendők. Közlekedés lakott
területen és lakott területen kívül. A közlekedés különleges helyzetei. Másként
közlekedve.
Járművek üzemeltetésének, tárolásának karbantartásának, javításának szabályai.
Tűzvédelmi ismeretek. A szállítás általános szabályai. A járművezetés emberi tényezői. A
jármű vezetése. A jármű, járműszelvény és az út kapcsolata. Gyorsítás, fékezés.
Ütközés. Kanyarodás, oldallejtő, borulás. Haladás emelkedőn, lejtőn, bukkanóknál. A
rakomány elhelyezése. Tartályos és tartályt szállító jármű, járműszelvény
vezetéstechnikája. Forgalomban. Veszélyhelyzetek. Környezetkímélő és gazdaságos
vezetéstechnika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok szerkezete és üzeme. Motorok tüzelőanyag-ellátása. Motorok hűtése, kenése.
Teljesítmény-átviteli berendezések. Járó- és kormányszerkezet. Fékberendezések.
Elektromos berendezések. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A Közlekedési Felügyelet által minősített teremben tartható az oktatás és a vizsgáztatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Rutinpálya
Közút
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Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik!
Vezetés gyér forgalomban. Vezetés közepes forgalomban. Vezetés nagy forgalomban.
Vezetés lakott területen kívül. Vezetés könnyű terepen, földúton. Forgalmi vizsga
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Mezőgazdasági
405/2.0/2316-06 erőgépek szerkezeti
egységei

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

405/2.1/2316-06
405/2.2/2316-06
405/2.3/2316-06
405/2.4/2316-06
405/2.5/2316-06
405/2.6/2316-06
405/2.7/2316-06
405/2.8/2316-06
405/2.9/2316-06

16
0
0
0
0
0
0
0
0

0
11
0
10
7
0
0
11
0

0
0
7
0
0
7
4
0
5
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
C típus Erőgépek járulékos és kiegészítő brendezései
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek csoportosítása.
A traktor fő szerkezeti egységei.
Motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. A négyütemű motorok működése.
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormány holtjátékának
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A légfékrendszer egységeinek szerkezete, működése. Fékrendszer ellenőrzése.
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerelése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, hengerfej és tartozékai. Forgattyús hajtómű, vezérmű szerelése. A
dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének fő szerkezeti egységei, karbantartása.
Levegőszűrők karbantartása.
A dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer légtelenítése, üzemeltetése. Hűtési és kenési rendszer
felépítése, karbantartása. Olajszűrők karbantartása, olajcsere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítmény-átviteli rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
A kiegyenlítőmű üzemeltetése. A mellsőkerékhajtás alkalmazása, üzemeltetése. A
teljesítmény-leadó tengely szerepe, feladata. A teljesítményleadó tengely kialakítása,
meghajtása, kapcsolása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Járó- és kormányszerkezet ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járószerkezet felépítése, rugózás, nyomtáv állítása. A gumiabroncs szerkezete, méretei,
jelei, hatósági előírásai, szerelése, használata, hibái, javítása.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormányholtjáték
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése, kezelése,
alkalmazása. Lánctalpas traktorok járószerkezete és kormányzása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.6/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Fékeberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékek csoportosítása. Hidraulikus fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése,
kezelése, karbantartása.
Légfékrendszer felépítése, működése, kezelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.7/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz és felépítmény ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alváz és felépítmény szerepe, feladata. Traktorok és autók alvázmegoldásai. Traktorok
és autók felépítménye

454

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.8/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek áramforrásai, indítómotorok kialakítása és üzemeltetése.
Világító- és jelzőberendezések műszaki előírásai és üzemeltetése.
Kiegészítő elektromos berendezések jellemzői és üzemeltetésük
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.9/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
5 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete,
működése.
Csúszásgátló berendezés felépítése, működése, üzemeltetése, mélység-, helyzet-, vonóerőés kombinált-szabályozásos hidraulikus berendezések működési elve, kezelése,
alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

87. TANANYAGEGYSÉG

Mezőgazdasági
405/3.0/2316-06 erőgépek
üzemeltetése

jellege

azonosítója

sza

405/3.1/2316-06

16

0

0

sza

405/3.2/2316-06

18

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

34

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:
405/3.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek előkészítése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
B típus Erőgépek karbantarása
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erő- és munkagép összekapcsolásának lehetőségei, alapvető kapcsolási jellemzők (pl.
szerkezeti, teljesítményigény). A szükséges beállítások elvégzése, azok hatása a
gépcsoport működésére
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépekhez kapcsolódó fontosabb számítási feladatok: motorjellemzők
meghatározása, a fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak (pl. fékút, féktávolság), stabilitás,
áttétel, haladási sebesség
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

88. TANANYAGEGYSÉG

Mezőgazdasági
405/4.0/2316-06 erőgépek
üzemfenntartása

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

405/4.1/2316-06
405/4.2/2316-06
405/4.3/2316-06
405/4.4/2316-06
405/4.5/2316-06

13
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
10
7
6
21

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. Az erőgépekre jellemző
meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
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Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek szétszerelése, hiba felvételezése.
Az erőgépek összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

89. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/2638-06
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6
6
6
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényszervezet- és élettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyagvisszapótlást végez
Vető- és szaporítóanyagot előkészít
Növényápolási munkát végez
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talaj- és éghajlattan
C típus Növényszervezettan és élettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágos növény szervei. A virág és a termés csoportosítása.
A magvak és termések terjedése. A növények életműködése.
A vegetatív szervek felépítése és működése. A növények növekedésének és fejlődésének
külső és belső feltételei.
A növény tápanyag- és vízfelvétele.
A növények szaporodása. A fontosabb termesztett és gyomnövények morforológiája és
szaporodása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Agrometeorológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelő gépet üzemeltet
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talaj- és éghajlattan
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élővilág és környezetének kapcsolata. A növény- és állatvilág és az emberi
tevékenység összefüggései. Agrometeorológia és a vele kapcsolatos alapfogalmak.
A napsugárzás, a levegő és a talaj hőmérséklete. A levegő nyomása, áramlása,
páratartalma. A felhő és csapadékképződés. Az éghajlat. Az éghajlatot alakító tényezők.
Az éghajlat osztályozása.
Magyarország éghajlata, és éghajlati körzetei. Az időjárás és az éghajlat szerepe a
növénytermesztésben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajtan és a talajművelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelő gépet üzemeltet
Talajfertőtlenítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talaj- és éghajlattan
B típus A növénytermesztés alapműveletei
B típus Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
B típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talaj fogalma, kialakulásának folyamata. A talaj tulajdonságai, kőzetei, fizikai, kémiai
és biológiai tulajdonságai. A talaj osztályozásának elvei és rendszere.
A talaj fő típusai, javítása, talajvédelem. A talajművelés célja és feladata, a talajművelést
meghatározó tényezők. Talajművelés alapműveletei, eljárásai, az eljárásokhoz igénybe
vehető eszközök.
Szélsőséges talajok művelése, másodtermesztés és minimális talajművelés lehetőségei. A
művelés és az időjárás összefüggése. A talajműveléssel szemben támasztott agrotechnikai
követelmények. A talajművelés hatása és összefüggése a termesztéstechnológiára
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-utánpótlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyagvisszapótlást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényszervezettan és élettan
B típus A növénytermesztés alapműveletei
B típus Tápanyagvisszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetései
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tápanyag-utánpótlás fogalma, célja, lehetséges módjai. A szervestrágyázás jelentősége.
A szervetlen trágyázás jelentősége.
A szervetlen trágyák: a nitrogén, foszfor és kálium trágyák, a mikroelemtrágyák, a
talajjavító anyagok. A trágyázás technológiája. A szerves- és szervetlen trágyázás módjai.
A trágyázás agrotechnikai követelményei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.5/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés és növényszaporítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vető-, ültető- és palántázó gépet üzemeltet
Vető- és szaporítóanyagot előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényszervezettan és élettan
B típus A növénytermesztés alapműveletei
C típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetésforgó fogalma. A növények elhelyezkedése a vetésforgóban.
A vetőmag értékmeghatározó tulajdonságai. A vetőmag előkészítése a vetéshez. A vetés
módjai és végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.6/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés, növényápolás és növényvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolási munkát végez
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényszervezettan és élettan
B típus A növénytermesztés alapműveletei
C típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntözés jelentősége, feltételei, alapfogalmai. Agrotechnikai követelményei. Az
öntözés ideje, módjai. Az öntözés és az éghajlat összefüggése. A növényápolás fogalma.
A talajápolás, a tenyészterület kialakítása, a növény fejlődésének szabályozása.
A növényvédelmi eljárások csoportosítása. Védekezés a gyomok, a kártevők és a
kórokozók ellen.
Az integrált növényvédelem jelentősége és szerepe az eredményes és környezetkímélő
mezőgazdálkodásban
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.7/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Betakarítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényszervezettan és élettan
B típus A növénytermesztés alapműveletei
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítás optimális időpontjának megválasztása. Az időjárás hatása az érés és
betakarítás idejére. A betakarítás módjai és gépei.
A betakarítási veszteségek.
A gépek által okozott elfogadott mértékű és azon felüli veszteségek. Egyéb okok által
előidézett veszteségek. Az alaptermény betakarításán túl felmerülő munkák (pl.
szárbetakarítás, feldolgozás)
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.8/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadföldi növények termesztéstechnológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelő gépet üzemeltet
Vető-, ültető- és palántázó gépet üzemeltet
Vető- és szaporítóanyagot előkészít
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A növénytermesztés alapműveletei
B típus Kertészeti növények termesztéstechnológiája
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabadföldi növények növekedése és fejlődése. A fajtaválasztás szempontjai. A
szabadföldi növények igényei, talajelőkészítése, tápanyagellátása, a szaporítóanyag
előkészítése, ültetés, növényápolás, védelme, betakarítása, tárolása
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.9/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Termesztő létesítményekben alkalmazott növénytermesztési technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Vető-, ültető- és palántázó gépet üzemeltet
Vető- és szaporítóanyagot előkészít
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A növénytermesztés alapműveletei
B típus Kertészeti növények termesztéstechnológiája
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termesztő létesítményekben termesztett növények növekedése és fejlődése. A
fajtaválasztás szempontjai. A növények igényei, talajelőkészítése, tápanyagellátása, a
szaporítóanyag előkészítése, ültetés, növényápolás, védelme, betakarítása, tárolása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

90. TANANYAGEGYSÉG

405/2.0/2638-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyagvisszapótlást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tápanyagvisszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
üzemeltetései
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az istállótrágya-szórás gépei: szerkezeti felépítés működés, beállítás és üzemeltetés. A
szilárdműtrágya-szórás gépei: mechanikus és pneumatikus rendszerű gépek szerkezeti
felépítése, működése, beállítása.
A kiszórt mennyiség beállításának és ellenőrzésének lehetőségei. A műtrágyaszóró gépek
karbantartása, hibaelhárítása. A műtrágyaszórást előkészítő és kiszolgáló gépek. A
folyékony műtrágyák kijuttatásának technológiája és gépei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyagvisszapótlást végez
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tápanyagvisszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetései
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervestrágyaszóró gépek, trágyalé- és hígtrágyaszóró gépek, tartálykocsik bemutatása.
Trágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, beállítása. Gépkapcsolás, szórási próba,
ellenőrzés, mozgásmód megválasztása, manőverezés, karbantartás.
Műtrágyaszóró gépek szerkezeti megoldásainak bemutatása, beállítási lehetőségeik
különböző szórásmennyiségekre.
Gépkapcsolás, gépbeállítás, szóráskép és kiadagolt mennyiség ellenőrzése, manőverezés
kapcsolt
gépcsoporttal,
karbantartás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelő gépet üzemeltet
Talajfertőtlenítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
B típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott függesztett, félig-függesztett és vontatott ekék. Az ekék beállításának és
üzemeltetésének általános szempontjai. Szántási módok. A vonóerő csökkentés
lehetőségei.
Talajlazítók (pl. szántóföldi kultivátor, nehéz kultivátor, altalajlazító, szárnyas lazító)
kialakítása, beállítása, üzemeltetése. A sorközművelő kultivátor kialakítása, beállítása,
karbantartása, élezése, üzemeltetése.
Fogas boronák kialakítása, beállítása, üzemeltetése. Hengerek alkalmazási területei,
üzemeltetése. Simítók, talajmarók üzemeltetése. A kombinált magágy előkészítés
gépeinek beállítása, üzemeltetése. A tereprendezés és a melioráció gépei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelő gépet üzemeltet
Talajfertőtlenítést végez
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
B típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eke beállításának ellenőrzése, próbaszántás, a szántás értékelése. Az ekék
karbantartása, előkészítés tárolásra. A tárcsás talajművelő gépek, ásóboronák, lazítók,
kultivátorok, kombinált talajművelő gépek beállítása, üzemeltetése.
Gépkapcsolások, gépcsoportok létrehozása, beállítások, manőverezés, húzatási próbák, a
munkaműveletek minőségének ellenőrzése és értékelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, palántázás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Vető-, ültető- és palántázó gépet üzemeltet
Vető- és szaporítóanyagot előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
B típus A faiskolák, csemetekertek jellemző gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
B típus A disznövénytermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus vetőszerkezettel ellátott sorbavető gépek szerkezeti felépítésének
bemutatása. A vetőgépek szerkezeti felépítésének bemutatása, beállítása (gabona,
szemenkénti, aprómag), forgatási vagy húzatási próba.
Csoroszlyák, nyomjelzők, vetőszerkezetek beállítása. Gépcsoport összeállítása,
mozgásmód gyakorlása, csatlakozó sorok, vetési mélység ellenőrzése. Vetőgépek
üzemeltetése, kiszolgálása, karbantartása.
A burgonyaültető gépek szerkezeti részeinek és állítási lehetőségeinek bemutatása.
Palántaültető gépek bemutatása. Tő- és sortávolság, ültetési mélység, tőhiány pótlás
beállítása. Ültető és palántázó gépek üzemeltetése, kiszolgálása, karbantartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, palántázás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Vető-, ültető- és palántázó gépet üzemeltet
Vető- és szaporítóanyagot előkészít
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
B típus A faiskolák, csemetekertek jellemző gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
B típus A disznövénytermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédő gépek csoportosítása., szerkezeti egységeinek működése, beállítása. A
növényvédő gépek beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése. Fedélzeti számítógépek szerepe.
Szántóföldi permetezők kialakítása. Hidraulikus cseppképzésű, szállítólevegős,
légporlasztásos permetezőgépek működése, beállítása, üzemeltetése.
Csávázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése.Munka- és
környezetvédelmi előírások, feladatok betartása a növényvédő gépek üzemeltetési
munkáiban
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405/5.0/2638-06 Növényápolás gépei

azonosítója

szk
szk

405/5.1/2638-06
405/5.2/2638-06

15
0

0
0

0
35

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

50

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:
405/5.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényápolás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédő gépek csoportosítása, szerkezeti egységeinek működése, beállítása. A
növényvédő gépek beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése. Fedélzeti számítógépek szerepe.
Szántóföldi és a favédő permetezők kialakítása. Hidraulikus cseppképzésű,
szállítólevegős, légporlasztásos permetezőgépek működése, beállítása, üzemeltetése.
Csávázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. Munka- és
környezetvédelmi előírások, feladatok betartása a növényvédő gépek üzemeltetési
munkáiban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényápolás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
B típus A disznövénytermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szántóföldi és a fa növényvédő gépek szerkezeti részeinek bemutatása, szórási
mennyiség beállítása, ellenőrzése és üzemeltetése. Munka és környezetvédelmi feladatok
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405/6.0/2638-06 Öntözés gépei

azonosítója

szk
szk

405/6.1/2638-06
405/6.2/2638-06

8
0

0
0

0
21

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

29

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:
405/6.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esőztető öntözés gépeinek csoportosítása. Az öntözőberendezések fő szerkezeti
egységeinek szerkezeti felépítése, működése. A vízemelés gépeinek üzemi jellemzői,
üzemeltetésük.
Szántóföldi öntöző berendezések szerkezeti felépítése, telepítési terve, üzemeltetése. A
csepegtető öntözés szerkezeti egységei, kialakításuk, működésük, üzemeltetésük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntözőtelepi gyakorlat. Az öntöző berendezések fő egységeinek (szivattyú, csövek,
csőszerelvények, szórófejek) bemutatása, üzemeltetése
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405/7.0/2638-06

Termesztő
berendezések

azonosítója

szk
szk
szk
szk

405/7.1/2638-06
405/7.2/2638-06
405/7.3/2638-06
405/7.4/2638-06

16
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
28
100
35
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:
405/7.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Termesztő berendezések kialakítása, eszközeinek feladata és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A növénytermesztés alapműveletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Fóliasátrak létesítése, gépi berendezések telepítése és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A növénytermesztés alapműveletei
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.3/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Üvegházak létesítése, gépi berendezések telepítése és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajfertőtlenítést végez
Növényápolási munkát végez
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A növénytermesztés alapműveletei
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.4/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Termesztő berendezéseket kiszolgáló gépek és eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolási munkát végez
Vízkivételi művet, öntözőberendezést üzemeltet
Kialakítja az öntözés feltételeit
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A növénytermesztés alapműveletei
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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405/8.0/2638-06

Növények
betakarítása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

405/8.1/2638-06
405/8.2/2638-06
405/8.3/2638-06
405/8.4/2638-06
405/8.5/2638-06
405/8.6/2638-06

6
0
6
0
6
0

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
28
0
109
35
0
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:
405/8.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Levélzöldségek betakarításához használt gépek szerkezeti felépítése, működése és
beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A zöldségtermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levélzöldségek betakarításának módjai, a betakarítást könnyítő módszerek. A
levélzöldség-betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése,
kiszolgálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Levélzöldségek betakarításához használt gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A zöldségtermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levélzöldség-betakarítógépek bemutatása, szerkezeti egységek megismerése,
beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.3/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyökérzöldségek betakarításához használt gépek szerkezeti felépítése, működése és
beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása és üzemeltetése
B típus A zöldségtermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyökérzöldség betakarításának módjai, a betakarítást könnyítő módszerek. A
gyökérzöldség-betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése,
kiszolgálása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.4/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyökérzöldségek betakarításához használt gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása és üzemeltetése
B típus A zöldségtermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyökérzöldség-betakarítógépek bemutatása, szerkezeti egységek megismerése,
beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.5/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Csucsor, kabakos és a hüvelyes növények betakarításához használt gépek szerkezeti
felépítése, működése és beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A zöldségtermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csucsor, kabakos és hüvelyes termésű növények betakarítási módjai, a betakarítást
könnyítő módszerek.
A csucsor, kabakos és hüvelyes termésű növények betakarításához alakmazott gépek
szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése, kiszolgálása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.6/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Csucsor, kabakos és a hüvelyes növények betakarításához használt gépek
üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A zöldségtermesztés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
497

Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csucsor, kabakos és hüvelyes termésű növények betakarítógépeinek bemutatása,
szerkezeti egységek megismerése, beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. A betakarító
gépek kiszolgálása, karbantartása
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405/9.0/2638-06 Gyümölcsbetakarítás

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

405/9.1/2638-06
405/9.2/2638-06
405/9.3/2638-06
405/9.4/2638-06
405/9.5/2638-06
405/9.6/2638-06
405/9.7/2638-06
405/9.8/2638-06
405/9.9/2638-06
405/9.10/2638-06

4
0
13
0
8
0
10
0
16
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
14
0
21
0
189
28
0
35
0
40

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:
405/9.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
A kézi szedés eszközei, a szükséges kiegészítő eszközök és gépek szerkezeti felépítése
és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi szedést megkönnyítő módszerek. A kézi szedés során alkalmazott gépek
szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
A kézi szedés eszközeinek és kiegészítő eszközeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi szedésű növények betakarításához használt eszközök, gépek bemutatása,
szerkezeti egységek megismerése, beállítása, az üzemeltetés gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.3/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépi szedés eszközei, a szükséges kiegészítő eszközök és gépek szerkezeti felépítése
és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépi szedést megkönnyítő módszerek. A gépi szedés során alkalmazott gépek
szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.4/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépi szedés eszközeinek és kiegészítő eszközeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépi szedésű növények betakarításához használt eszközök, gépek bemutatása,
szerkezeti egységek megismerése, beállítása, az üzemeltetés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.5/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Függesztett és rászerelt betakarítógépek szerkezeti felépítése, működése és beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A függesztett betakarítógépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése,
kiszolgálása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.6/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Függesztett és rászerelt betakarítógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A függesztett betakarítógépek bemutatása, szerkezeti egységek megismerése, beállítások,
az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.7/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatott betakarítógépek szerkezeti felépítése, működése és beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vontatott betakarítógépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése,
kiszolgálása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.8/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatott betakarítógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vontatott betakarítógépek bemutatása, szerkezeti egységek megismerése, beállítások,
az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.9/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek szerkezeti felépítése, működése és beállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró betakarítógépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése,
kiszolgálása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.10/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró betakarítógépek bemutatása, szerkezeti egységek megismerése, beállítások, az
üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása
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405/10.0/2638-06 Hűtőházak és tárolók
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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:
405/10.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtőházak és tárolók kialakítása, beépített és mobil eszközök kialakítása, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termények tárolási feltételei és az egyes növények sajátosságai. A hűtőházak
klímarendszereinek szerkezeti egységei és azok üzemeltetése. A szállító- és
mozgatóberendezések szerkezeti egységei és azok üzemeltetése.
A tárolók kialakítása és a kiszolgálórendszerek felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtőházakban és tárolókban használt gépek, berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terményt, betakarít, előkészít és tárol
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szőlő és gyümölcstermesztés szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tárolók kialakítása és a kiszolgálórendszerekben alkalmazott gépek, berendezések
bemutatása és üzemeltetése
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Kertészeti gépek,
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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:
405/11.1/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gépek, berendezések karbantartásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Kertészeti és növénytermesztési gépet javít (szakmai irányítás mellett)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kertészeti erő- és munkagépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. A
kertészeti munkagépeke jellemző meghibásodások, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/11.2/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gépek, berendezések napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
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Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kertészeti erő- és munkagépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/11.3/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gépek, berendezések időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kertészetben alkalmazott erő- és munkagépek különböző karbantartási fokozatainak
végrehajtása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/11.4/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gépek, berendezések tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Kertészeti és növénytermesztési gépet javít (szakmai irányítás mellett)
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kertészetben alkalmazott erő- és munkagépek tárolásakor elvégzendő feladatok
végrehajtása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/11.5/2638-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gépek, berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kertészeti és növénytermesztési gépet javít (szakmai irányítás mellett)
Betartja és betartatja a kertészeti növénytermesztő gépek üzemeltetése közben a munka-,
tűz-, környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Kertészeti gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kertészeti erő- és munkagépek szétszerelése, hiba felvételezése.
A kertészeti erő- és munkagépek összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe
helyezése
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A 31 521 20 0010 31 04 azonosító számú, Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

100. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/0110-06

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

azonosítója

405/1.1/0110-06

0

15

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
32

405/1.2/0110-06

17

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtás
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben.
Tűzvédelmi előírások.
Teendők tűz esetén.
Tűzoltóberendezések használata.
Elsősegélynyújtás.
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére.
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés.
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelem
A típus Tűzvédelem
A típus Munkabiztonság
A típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem.
Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybasorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem.
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. Természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz.
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A
kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem
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A levegő.
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok
és hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek.
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok.
Települési és termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei.
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai.
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

101. TANANYAGEGYSÉG

405/1.0/2276-06

Általános
agrárgépészeti
technológiai
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

405/1.1/2276-06
405/1.2/2276-06
405/1.3/2276-06
405/1.4/2276-06
405/1.5/2276-06
405/1.6/2276-06
405/1.7/2276-06
405/1.8/2276-06

6
0
0
0
16
0
0
0

0
7
7
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
35
136
0
28
30
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:
405/1.1/2276-06
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, olvasása
C típus Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, olvasása
C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, 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
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz 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:
6 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:
405/1.2/2276-06
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:
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Folyamatábrák készítése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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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:
405/1.3/2276-06
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 nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Robbantott ábrák értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
7 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:
405/1.4/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
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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:
35 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:
405/1.5/2276-06
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 oldhatatlan 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
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi 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:
16 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:
405/1.6/2276-06
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
A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő,
karbantartó)
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Betartja a vonatkozó és hatályos 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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Tájékozódás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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:
28 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:
405/1.7/2276-06
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
Elhárítja a hibát
Próbaüzemeltetést végez
Betartja a vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket
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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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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:
30 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:
405/1.8/2276-06
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 vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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 (festék-, lakk-, olaj- és zsírbevonatok)
B típus A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
D típus Korrózióvédelem fémes bevonatokkal (tűzi bevonat, fémszórás, diffúziós, elektrokémiai)
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg 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

102. 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:
405/2.1/2276-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vonatkozó és hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Használja az előírt munka- és tűzvédelmi 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:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
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:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények.
Tűzveszélyes
anyagok.
Tűzveszélyességi
osztálybasorolás.
Természet
és
környezetvédelem.
Az elsősegélynyújtó kötelességei. Elsősegélynyújtás
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103. 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:
405/3.1/2276-06
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
4. szint Mennyiségérzék
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:
Vállalkozási 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:
405/3.2/2276-06
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:
10 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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104. 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:
405/1.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok jellemzői:
- térfogattömeg (kg/m³)
- ömlesztett áruk természetes rézsűszöge
- csomagolási módok
- a mozgatott anyag különleges tulajdonsága (tűzveszélyes,mérgező, higroszkópos)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
A mozgatott anyagok szállítási és tárolási előírásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgatott anyagok tárolására és szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Élőállatszállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot szakmai körökkel
Kiépíti és fenntartja a kapcsolatot a hatóságokkal
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élőállatok szállítására vonatkozó jellemzők és előírások
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rászerelt gépek szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása, működése
(csatlakozás az alapgéphez, tartóváz, emelőmű, hidraulikus rendszer, stabilitást növelő
szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokrakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorra szerelt homlok- vagy farrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó-rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépre szerelt forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatott rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Traktorhoz kapcsolt (vontatott) rakodógépek szerkezeti felépítése, működése,
üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vontatott rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára (letalpalás különféle módon).
Rakodás

543

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

107. TANANYAGEGYSÉG

405/4.0/2315-06

azonosítója

Önjáró rakodógépek

sza
sza
sza
sza

405/4.1/2315-06
405/4.2/2315-06
405/4.3/2315-06
405/4.4/2315-06

21
0
0
0

0
0
0
0

0
21
21
21

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

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:
405/4.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró rakodógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró gépek (homlok-, forgó-, rakodók és univerzális gépek):
- szerkezeti felépítése
- a fontosabb egységeinek kialakítása
- működése (motor, alváz, futómű, vonószerkezet, felépítmény, emelőmű, hidraulikus
rendszer, teljesítményátvitel, stabilitást növelő szerkezetek)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Teleszkópos rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró teleszkópos rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teleszkópos gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokrakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró homlokrakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokrakodó gépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgó-rakodógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró forgórakodók szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgó-rakodógépek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Beállás a rakodás helyére, előkészület a munkára.
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Megfogó szerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megfogószerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Függesztő szerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A függesztőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Emelőszerkezetek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közlekedés feltételei
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emelőszerkezetek előkészítése munkára (szükséges munkaeszköz kiválasztása),
beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése, karbantartása.
Rakodás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékok mozgatásához használt eszközök szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) szerkezeti felépítése, a fontosabb egységek kialakítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékmozgató és -szállító eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyékony halamzállapotú anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok mozgatásához használt eszközök (pl. szivattyúk, csővezetékek,
csőszerelvények) előkészítése, beállítása és 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:
405/7.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatos üzemű szállítógépek szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatos üzemű szállítóberendezések szerkezeti felépítése, működése, szállítási
teljesítménye
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Csigás szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csigás rakodók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csigás szállítóeszközök előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítószalagok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szállítószalagok szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítószalagok előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Serleges felvonók üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Serleges felhordók szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A serleges felvonók előkészítése munkavégzésre, a gép üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus szállítóeszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fluidizációs anyagmozgató gépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus anyagmozgató gépek előkészítése munkavégzésre, a gép 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:
405/8.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alkalmazott gépek és kiszolgáló berendezések szerkezeti felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fluidizált anyagot mozgató gépet gépet üzemeltet
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére és a termény állagának megóvására alkalmazott
gépek, berendezések szerkezeti felépítése, működése és jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók feltöltésére és ürítésére használt eszközök üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagmozgató gépek elektromos berendezéseinek szerkezeti felépítése, üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók feltöltésére, ürítésére használt gépek előkészítése, beállítása és
üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolók kiegészítő eszközeinek üzemeltetetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A tárolás és a raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terménytárolók kiegészítő-berendezéseinek előkészítése, beállítása és 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:
405/9.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Pótkocsik szerkezeti felépítése, működése, speciális adapterek szerkezeti felépítése,
működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítás és anyagmozgatás gépeinek csoportosítása, a gépek általános szerkezeti
felépítése, jellemzői
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
B típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetési jellemzői
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pótkocsik csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése, a különböző felépítmények
sajátosságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A többtengelyes pótkocsik üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A egytengelyes pótkocsik üzemeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/9.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges felépítményű pókocsik üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárd halmazállapotú és darabos anyagot mozgató gépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Előkészíti az anyagmozgató gépet
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Folyamatos kapcsolatot tart munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus Szállítógépre szerelt rakodógépek szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
D típus Tengelyen történő szállítóeszközök szerkezeti felépítése, működése üzemeltetése
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különleges felépítménnyel rendelkező pótkocsik előkészítése, 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:
405/10.1/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek karbantartásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
A típus A közlekedés feltételei
A típus Az anyagmozgató gépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-,
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagmozgatáshoz használt gépek karbantartásának elvei, a leggyakrabban
alkalmazott eljárások és eszközök, anyagok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.2/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek napi karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.3/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek időszakos karbantartásának gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.4/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagmozgató gépek tisztítása, tárolása
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépek tárolásra történő előkészítésének gyakorlása a kezelési és karbantartási utasítás
alapján
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.5/2315-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági anyagmozgató gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Betartja és betartatja az anyagmozgató gépek kezelése, közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kezelési és szerelési utasítások értelmezése
B típus A szerelőszerszámok-, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépszerelő tanműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rakodógépek üzemeltetése során bekövetkezhető hibák bemutatása és azok
elhárításának lehetőségei (csőtörések, tömlők cseréje, drótkötelek és egyéb
kötözőelemek, szíjak, láncok, stb.)
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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:
405/1.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik! Alapelvek a
közlekedésben. A közlekedés feltételei. Elindulás előtti teendők. Közlekedés lakott
területen és lakott területen kívül. A közlekedés különleges helyzetei. Másként
közlekedve.
Járművek üzemeltetésének, tárolásának karbantartásának, javításának szabályai.
Tűzvédelmi ismeretek. A szállítás általános szabályai. A járművezetés emberi tényezői. A
jármű vezetése. A jármű, járműszelvény és az út kapcsolata. Gyorsítás, fékezés.
Ütközés. Kanyarodás, oldallejtő, borulás. Haladás emelkedőn, lejtőn, bukkanóknál. A
rakomány elhelyezése. Tartályos és tartályt szállító jármű, járműszelvény
vezetéstechnikája. Forgalomban. Veszélyhelyzetek. Környezetkímélő és gazdaságos
vezetéstechnika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Erőgépet üzemeltet
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Biztonsági és üzemeltetési ismeretek tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok szerkezete és üzeme. Motorok tüzelőanyag-ellátása. Motorok hűtése, kenése.
Teljesítmény-átviteli berendezések. Járó- és kormányszerkezet. Fékberendezések.
Elektromos berendezések. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A Közlekedési Felügyelet által minősített teremben tartható az oktatás és a vizsgáztatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Napi karbantartást végez
Jogszabályokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Rutinpálya
Közút
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás a Közlekedési Főfelügyelet előírása szerint történik!
Vezetés gyér forgalomban. Vezetés közepes forgalomban. Vezetés nagy forgalomban.
Vezetés lakott területen kívül. Vezetés könnyű terepen, földúton. Forgalmi vizsga
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
C típus Erőgépek járulékos és kiegészítő brendezései
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek csoportosítása.
A traktor fő szerkezeti egységei.
Motorok fő szerkezeti elemei, méretei, jellemzői. A négyütemű motorok működése.
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormány holtjátékának
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése.
A légfékrendszer egységeinek szerkezete, működése. Fékrendszer ellenőrzése.
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok szerelése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengertömb, hengerfej és tartozékai. Forgattyús hajtómű, vezérmű szerelése. A
dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének fő szerkezeti egységei, karbantartása.
Levegőszűrők karbantartása.
A dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer légtelenítése, üzemeltetése. Hűtési és kenési rendszer
felépítése, karbantartása. Olajszűrők karbantartása, olajcsere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljesítmény-átviteli rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A súrlódásos tengelykapcsolók beállítása, kezelése és karbantartása.
Sebességváltók : egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes,
bolygóműves, fokozat nélkül, nyomatéknövelők, szabadonfutók, fogaskerekek
összekapcsolásának módjai.
A kiegyenlítőmű üzemeltetése. A mellsőkerékhajtás alkalmazása, üzemeltetése. A
teljesítmény-leadó tengely szerepe, feladata. A teljesítményleadó tengely kialakítása,
meghajtása, kapcsolása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikus rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidrosztatikus és hidrodinamikus energiaátvitel alapelve. Hidraulikus rendszer
kiegészítő szerelvényei, jelképei. Hidraulikus rendszer üzemeltetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Járó- és kormányszerkezet ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kerekes és láctalpas járművek járószerkezete, kormányzása szerkezeti felépítése és
működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járószerkezet felépítése, rugózás, nyomtáv állítása. A gumiabroncs szerkezete, méretei,
jelei, hatósági előírásai, szerelése, használata, hibái, javítása.
Kerekes járművek kormányzása, kormányzási módok. A kormányszerkezet általános
felépítése, részei, működése. A kormányzott kerekek beállítása, a kormányholtjáték
ellenőrzése, megengedett értéke, csökkentésének módjai.
Hidromechanikus és hidraulikus kormányszerkezet felépítése, működése, kezelése,
alkalmazása. Lánctalpas traktorok járószerkezete és kormányzása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.6/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Fékeberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékek csoportosítása. Hidraulikus fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése,
kezelése, karbantartása.
Légfékrendszer felépítése, működése, kezelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.7/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Alváz és felépítmény ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alváz és felépítmény szerepe, feladata. Traktorok és autók alvázmegoldásai. Traktorok
és autók felépítménye
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.8/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos rendszer ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek elektomos és elektronikus berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése
B típus Világító- és jelzőberendezések hibái, vizsgálata, javítása
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek áramforrásai, indítómotorok kialakítása és üzemeltetése.
Világító- és jelzőberendezések műszaki előírásai és üzemeltetése.
Kiegészítő elektromos berendezések jellemzői és üzemeltetésük
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.9/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonó-, függesztő- és emelőberendezés ellenőrzése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Napi karbantartást végez
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek. Hidraulikus emelőberendezés szerkezete,
működése.
Csúszásgátló berendezés felépítése, működése, üzemeltetése, mélység-, helyzet-, vonóerőés kombinált-szabályozásos hidraulikus berendezések működési elve, kezelése,
alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

116. TANANYAGEGYSÉG

405/3.0/2316-06

Mezőgazdasági
erőgépek
üzemeltetése

jellege

azonosítója

sza

405/3.1/2316-06

16

0

0

sza

405/3.2/2316-06

18

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

34

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:
405/3.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek előkészítése, üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hatóságokkal kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti felépítése és működése
B típus Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek
B típus Erőgépek karbantarása
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erő- és munkagép összekapcsolásának lehetőségei, alapvető kapcsolási jellemzők (pl.
szerkezeti, teljesítményigény). A szükséges beállítások elvégzése, azok hatása a
gépcsoport működésére
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek üzemeltetési jellemzői
B típus A közúti közlekedés, szállítás, és anyagmozgatás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia

590

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépekhez kapcsolódó fontosabb számítási feladatok: motorjellemzők
meghatározása, a fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak (pl. fékút, féktávolság), stabilitás,
áttétel, haladási sebesség
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405/4.0/2316-06

Mezőgazdasági
erőgépek
üzemfenntartása

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

405/4.1/2316-06
405/4.2/2316-06
405/4.3/2316-06
405/4.4/2316-06
405/4.5/2316-06

13
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
8
7
6
23

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.1/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Betartaja és betartatja az erőgép üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Mezőgazdasági gép szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartásához használt anyagok és eszközök. Az erőgépekre jellemző
meghibásodásai, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Munkáltatójával, vezetőivel, partnereivel folyamatos kapcsolatot tart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőgépek karbantarása
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.5/2316-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági gépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet üzemeltet
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást, javítást végez
Szakmai körökkel kapcsolatot kiépít és fenntart
Elvégzi a használati információ szerint kijelölt és megengedett munkaműveleteket
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Erőgépek tisztítása, tárolása
B típus A karbantartási, szerelési utasítások értelmezése
B típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai
A típus Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely

596

Képzési idő:
23 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erőgépek szétszerelése, hiba felvételezése.
Az erőgépek összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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405/1.0/2639-06

Mezőgazdasági
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

405/1.1/2639-06
405/1.2/2639-06
405/1.3/2639-06
405/1.4/2639-06
405/1.5/2639-06
405/1.6/2639-06
405/1.7/2639-06
405/1.8/2639-06
405/1.9/2639-06
405/1.10/2639-06

6
4
6
4
7
4
12
8
8
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényszervezet- és élettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyag-visszapótló gépet üzemeltet
Vető-, ültető- és palántázógépet üzemeltet
Növényvédő és ápoló gépet üzemeltet
Szálastakamány-betakarító gépet üzemeltet
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talaj- és éghajlattan
B típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A virágos növény szervei. A virág és a termés csoportosítása.
A magvak és termések terjedése. A növények életműködése.
A vegetatív szervek felépítése és működése. A növények növekedésének és fejlődésének
külső és belső feltételei.
A növény tápanyag- és vízfelvétele.
A növények szaporodása. A fontosabb termesztett és gyomnövények morforológiája és
szaporodása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Agrometeorológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növénytermesztési tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Öntözőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talaj- és éghajlattan
B típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
599

Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élővilág és környezetének kapcsolata. A növény és állatvilág és az emberi
tevékenység összefüggései. Agrometeorológia és vele kapcsolatos alapfogalmak.
A napsugárzás, a levegő és a talaj hőmérséklete. A levegő nyomása, áramlása,
páratartalma. A felhő- és csapadékképződés. Az éghajlat. Az éghajlatot alakító tényezők.
Az éghajlat osztályozása.
Magyarország éghajlata, és éghajlati körzetei. Az időjárás és az éghajlat szerepe a
növénytermesztésben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajtan és a talajművelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növénytermesztési tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talaj- és éghajlattan
B típus Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
B típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talaj fogalma, kialakulásának folyamata. A talaj tulajdonságai, kőzetei, fizikai, kémiai
és biológiai tulajdonságai. A talaj osztályozásának elvei és rendszere.
A talaj fő típusai, javítása, talajvédelem. A talajművelés célja és feladata, a talajművelést
meghatározó tényezők. Talajművelés alapműveletei, eljárásai, az eljárásokhoz igénybe
vehető eszközök.
Szélsőséges talajok művelése, másodtermesztés és minimális talajművelés lehetőségei. A
művelés és az időjárás összefüggése. A talajműveléssel szemben támasztott agrotechnikai
követelmények. A talajművelés hatása és összefüggése a termesztéstechnológiára
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-utánpótlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyag-visszapótló gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tápanyag-utánpótlás fogalma, célja, lehetséges módjai. A szervestrágyázás jelentősége.
A szervetlen trágyázás jelentősége.
A szervetlen trágyák: a nitrogén, foszfor és kálium trágyák, a mikroelemtrágyák, a
talajjavító anyagok. A trágyázás technológiája. A szerves és szervetlen trágyázás módjai.
A trágyázás agrotechnikai követelményei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.5/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés és növényszaporítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vető-, ültető- és palántázógépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetésforgó fogalma. A növények elhelyezkedése a vetésforgóban.
A vetőmag értékmeghatározó tulajdonságai. A vetőmag előkészítése a vetéshez. A vetés
módjai és végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.6/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés, növényápolás és növényvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényvédő és ápoló gépet üzemeltet
Öntözőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az öntözés jelentősége, feltételei, alapfogalmai. Agrotechnikai követelményei. Az
öntözés ideje, módjai. Az öntözés és az éghajlat összefüggése. A növényápolás fogalma.
A talajápolás, a tenyészterület kialakítása, a növény fejlődésének szabályozása.
A növényvédelmi eljárások csoportosítása. Védekezés a gyomok, a kártevők és a
kórokozók ellen.
Az integrált növényvédelem jelentősége és szerepe az eredményes és környezetkímélő
mezőgazdálkodásban
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.7/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Betakarítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálastakamány-betakarító gépet üzemeltet
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálastakarmány betakarítás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítás optimális időpontjának megválasztása. Az időjárás hatása az érés és
betakarítás idejére. A betakarítás módjai és gépei.
A betakarítási veszteségek.
A gépek által okozott elfogadott mértékű és azon felüli veszteségek. Egyéb okok által
előidézett veszteségek. Az alaptermény betakarításán túl felmerülő munkák (pl.
szárbetakarítás, feldolgozás)
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.8/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A pillangósvirágú növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálastakamány-betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálastakarmány betakarítás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lucerna talajelőkészítése, tápanyagellátása, telepítése, ápolása, védelme, betakarítása.
Egyéb pillangós virágú szálastakarmányok termesztés-technológiája
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.9/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyökér- és gumósnövények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonya növekedése és fejlődése. A fajtaválasztás szempontjai. A burgonya igényei,
talajelőkészítése, tápanyagellátása, a gumó előkészítése, ültetés, növényápolás, védelme,
betakarítása, tárolása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.10/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A rétek és legelők telepítése és használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálastakamány-betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálastakarmány betakarítás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rétek és legelők növényállománya, növény összetétele a hasznosítás céljának
megfelelően.
A
gyepek
telepítésének
előkészítése.
Tápanyagellátásuk, talajelőkészítésük, telepítésük. A gyepek ápolása és védelme. A
kaszálók, legelők használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

119. 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:
405/2.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyag-visszapótló gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
B típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az istállótrágya szórás gépei: szerkezeti felépítés működés, beállítás és üzemeltetés. A
szilárdműtrágya-szórás gépei: mechanikus és pneumatikus rendszerű gépek szerkezeti
felépítése, működése, beállítása.
A kiszórt mennyiség beállításának és ellenőrzésének lehetőségei. A műtrágyaszóró gépek
karbantartása, hibaelhárítása. A műtrágyaszórást előkészítő és kiszolgáló gépek. A
folyékony műtrágyák kijuttatásának technológiája és gépei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Tápanyag-visszapótlás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyag-visszapótló gépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervestrágyaszóró gépek, trágyalé- és hígtrágyaszóró gépek, tartálykocsik bemutatása.
Trágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, beállítása. Gépkapcsolás, szórási próba,
ellenőrzés, mozgásmód megválasztása, manőverezés, karbantartás.
Műtrágyaszóró gépek szerkezeti megoldásainak bemutatása, beállítási lehetőségeik
különböző szórásmennyiségekre.
Gépkapcsolás, gépbeállítás, szóráskép és kiadagolt mennyiség ellenőrzése, manőverezés
kapcsolt
gépcsoporttal,
karbantartás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növénytermesztési tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Talajművelőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C típus Talaj- és éghajlattan
B típus Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
B típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott függesztett, féligfüggesztett és vontatott ekék. Az ekék beállításának és
üzemeltetésének általános szempontjai. Szántási módok. A vonóerő csökkentés
lehetőségei.
Talajlazítók (pl. szántóföldi kultivátor, nehéz kultivátor, altalajlazító, szárnyas lazító)
kialakítása, beállítása, üzemeltetése. A sorközművelő kultivátor kialakítása, beállítása,
karbantartása, élezése, üzemeltetése.
Fogas boronák kialakítása, beállítása, üzemeltetése. Hengerek alkalmazási területei,
üzemeltetése. Simítók, talajmarók üzemeltetése. A kombinált magágy előkészítés
gépeinek beállítása, üzemeltetése. A tereprendezés és a melioráció gépei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növénytermesztési tevékenységhez terület-előkészítést és meliorációt végez
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Talajművelőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talaj- és éghajlattan
B típus Melioráció gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
B típus Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, működése beállítása és üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eke beállítása, ellenőrzése, próbaszántás, a szántás értékelése. Az ekék karbantartása,
előkészítés tárolásra. A tárcsás talajművelő gépek, ásóboronák, lazítók, kultivátorok,
kombinált talajművelő gépek beállítása, üzemeltetése.
Gépkapcsolások, gépcsoportok létrehozása, beállítások, manőverezés, húzatási próbák, a
munkaműveletek minőségének ellenőrzése és értékelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

121. 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:
405/4.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, palántázás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vető-, ültető- és palántázógépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
B típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gabonavető gépek szerkezeti felépítése, működése, állítási lehetőségek, jellegzetes hibák.
A vetőszerkezetek meghajtásának módjai, szerepük. Leforgatási próba, ellenőrző
számítás. A nyomjelző feladata, beállítása, működtetése, karbantartása.
Aprómagvető gépek szerkezeti megoldásai, működési elvük, beállításuk. Szemenkénti
vetőgépek szerkezeti felépítése, vetőegységek kialakítási módjai, vetőszerkezetek
csoportosítása, szerkezeti elemei, működési elve, a tőtávolság szabályozási lehetőségei.
A vetőegységek függesztő szerkezetei. Vetőgépek kiegészítő szerkezeti egységei.
Burgonyaültető és a palántázógépekkel szemben támasztott követelmények, ültető- és
palántázógépek csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése. A gépek üzemeltetése

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetés, ültetés, palántázás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Vető-, ültető- és palántázógépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus vetőszerkezettel ellátott sorbavető gépek szerkezeti felépítésének
bemutatása. A vetőgépek szerkezeti felépítésének bemutatása, beállítása (gabona,
szemenkénti, aprómag), forgatási vagy húzatási próba.
Csoroszlyák, nyomjelzők, vetőszerkezetek beállítása. Gépcsoport összeállítása,
mozgásmód gyakorlása, csatlakozó sorok, vetési mélység ellenőrzése. Vetőgépek
üzemeltetése, kiszolgálása, karbantartása.
A burgonyaültető gépek szerkezeti részeinek és állítási lehetőségeinek bemutatása.
Palántaültető gépek bemutatása. Tő- és sortávolság, ültetési mélység, tőhiánypótlás
beállítása. Ültető- és palántázógépek üzemeltetése, kiszolgálása, karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem, növényápolás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényvédő és ápoló gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
B típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növényvédő gépek csoportosítása., szerkezeti egységeinek működése, beállítása. A
növényvédő gépek beállítása, ellenőrzése, üzemeltetése. Fedélzeti számítógépek szerepe.
Szántóföldi permetezők kialakítása. Hidraulikus cseppképzésű, szállítólevegős,
légporlasztásos permetezőgépek működése, beállítása, üzemeltetése.
Csávázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. Munka- és
környezetvédelmi előírások, feladatok betartása a növényvédő gépek üzemeltetési
munkáiban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/5.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelem, növényápolás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Növényvédő és ápoló gépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növényvédelem és ápolás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szántóföldi növényvédő gépek szerkezeti részeinek bemutatása, szórási mennyiség
beállítása, ellenőrzése és üzemeltetése. Munka és környezetvédelmi feladatok gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

123. 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:
405/6.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Öntözőgépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esőztető öntözés gépeinek csoportosítása. Az öntözőberendezések fő szerkezeti
egységeinek szerkezeti felépítése, működése. A vízemelés gépeinek üzemi jellemzői,
üzemeltetésük.
Szántóföldi öntözőberendezések szerkezeti felépítése, telepítési terve, üzemeltetése. A
csepegtető öntözés szerkezeti egységei, kialakításuk, működésük, üzemeltetésük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntözés gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Öntözőgépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntözőtelepi gyakorlat. Az öntöző berendezések fő egységeinek (szivattyú, csövek,
csőszerelvények, szórófejek) bemutatása, üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

124. 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:
405/7.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálastakarmányok betakarításának gépei, felépítésük és működésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szálastakamány-betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
B típus Szálastakarmány betakarítás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítógépek csoportosítása. Kaszálógépek és a rendkezelőgépek csoportosítása,
szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A rendfelszedő pótkocsik
kialakítása, működése, üzemeltetése.
A bálázás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása. A bálagyűjtés és
kazalrakás gépei és technológiája. A szálastakarmányok aprítását, zúzását végző
szerkezeti elemek kialakítása, működési elve.
A szecskahosszúság állítása, a járva szecskázógépek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása, üzemeltetése. A szárzúzók szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/7.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A szálastakarmány-betakarítás gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Szálastakamány-betakarító gépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálastakarmány betakarítás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
43 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fűkaszák szerkezeti részeinek bemutatása, beállításának gyakorlása. Felszerelés az
erőgépre, üzemi és szállítási helyzetbe szerelés, a gépüzemeltetés gyakorlása. Kis- és
nagybála készítő gépek szerkezeti részeinek bemutatása, beállítása.
A gépcsoport kialakítása, mozgásmód a rend felett, a bálakészítés gyakorlása. Bálázó
gépek kiszolgálása, karbantartása. A szecskázó gépek szerkezeti részeinek bemutatása,
üzemeltetése.
Szecskázó szerkezetek beállítása, álló- és forgókés élezése, szecskázó dobok, tárcsák
szerelése, javítása, kiegyensúlyozása. Vontatott és függesztett szecskázó gépek
üzemeltetése. Szecskázó gépek kiszolgálása, karbantartása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

125. TANANYAGEGYSÉG

405/8.0/2639-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A burgonyabetakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonyabetakarítási módok. A burgonyaszár eltávolításának módjai és gépei. A
burgonyabetakarító gépek általános szerkezeti felépítése, működése, beállítása.
A burgonya-betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése.
Alkalmazott betakarítógépek: kiszedő, tisztító, kocsirakó, burgonyakombájn szerkezeti
felépítése és működése. A burgonya-betakarító gépek üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A burgonyabetakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonya-betakarító gépek kiásó, felszedő, tisztító, osztályozó és válogató
szerkezeteinek bemutatása. A szerkezeti egységek beállítása, a betakarítógép
üzemeltetése. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.3/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A cukorrépa-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukorrépa betakarításának technológiái. A betakarítógépek fő szerkezeti egységeinek
feladata, működése, beállítása.
A hárommenetes technológiák gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése. A betakarítógépek karbantartása, műszaki kiszolgálása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/8.4/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
A cukorrépa-betakarításának gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cukorrépa-betakarító gépek bemutatása, szerkezeti részek (fejező, kiemelő, tisztító)
megismerése, beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása,
karbantartása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

126. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója
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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:
405/9.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Erő- és munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagépkapcsolatot létesít
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
B típus Alváz-, felépítmény-, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek felépítése, működése
B típus Szálastakarmány betakarítás gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Javított, új gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása
C típus Gépcsoportok üzemeltetési jellemzői
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erő- és munkagép, valamint a munkagépek adaptereinek kiválasztási módjai,
alapelvei, üzemeltetési paraméterek. Az eke vontatási ellenállása, a vonóerő és a
vontatási teljesítményigény számítása.
A tápanyag-kijuttató gépek üzemeltetési adatainak meghatározása. A vető-, ültető- és
palántázó gépek beállítási és üzemeltetési paraméterei. Öntözőberendezések telepítési
terve, üzemeltetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

127. 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:
405/10.1/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Erő- és munkagépek karbantartásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Gépet/gépcsoportot tisztít
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban
B típus Alváz-, felépítmény-, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek felépítése, működése
B típus Munkagépek karbantartása
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdasági erő- és munkagépek karbantartásához használt anyagok és eszközök.
Mezőgazdasági munkagépekre jellemző meghibásodások, azok javítása.
Új és felújított gépek berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.2/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Erő- és munkagépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Erő- és munkagépet javít (szakmai irányítás mellett)
Gépet/gépcsoportot tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkagépek karbantartása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdaságban erő- és munkagépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.3/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Erő- és munkagépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Gépet/gépcsoportot tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkagépek karbantartása
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek különböző karbantartási
fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.4/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Erő- és munkagépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépet/gépcsoportot tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkagépek karbantartása
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek különböző tárolásakor elvégzendő
feladatok végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/10.5/2639-06
A tananyagelem megnevezése:
Erő- és munkagépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erő- és munkagépet javít (szakmai irányítás mellett)
Gépet/gépcsoportot tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja a gépcsoportok üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Gépcsoportok kezelése, üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
41 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdasági erő- és munkagépek szétszerelése, hiba felvételezése.
A mezőgazdasági erő- és munkagépek összeszerelése beállítása, ellenőrzése és üzembe
helyezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.1/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabonafélék termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabona-betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növények szervezet- és élettana
C típus Gabonafélék, pillangós virágú és gyökér- és gumós növények termesztése
B típus Gabona és egyéb szemes termények önjáró betakarító gépeinek szerkezeti felépítése,
működése, beállítása és üzemeltetése
C típus Tájjellegű növények betakarító gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az őszi búza növekedése, fejlődése, előveteményei, talajelőkészítése. Az őszi búza
tápanyagigénye, trágyázása, vetőmag előkészítése, vetése, növényápolása és védelme,
betakarítása.
A búza szállítása, kezelése, tárolása. A szalma betakarítása, tárolása. A kukorica
növekedése, fejlődése. A termesztés és a monokultúra kérdése. A kukorica
talajelőkészítése, tápanyagigénye, trágyázása, vetése, növényápolása és védelme,
betakarítása.
Siló- és a csöveskukorica betakarítása. A kukoricaszár betakarítása. A termény szállítása,
szárítása, tárolása.
Egyéb gabonafélék termesztése a tájegységnek megfelelően
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.2/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
A pillangósvirágú növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró szálastakarmány-betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növények szervezet- és élettana
C típus Gabonafélék, pillangós virágú és gyökér- és gumós növények termesztése
B típus Szálastakarmány betakarítás önjáró gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
C típus Tájjellegű növények betakarító gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hüvelyes növények termesztése. A borsó növekedése, fejlődése, előveteményei,
talajelőkészítése, tápanyagellátása.
A borsó vetése, ápolása és védelme, betakarítása.
A szójatermesztés technológiája. Egyéb hüvelyesek termesztése. A pillangósvirágú
szálastakarmányok termesztése. A lucerna termesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.3/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyökér- és gumósnövények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növények szervezet- és élettana
C típus Gabonafélék, pillangós virágú és gyökér- és gumós növények termesztése
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése,
beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukorrépa nemzetgazdasági jelentősége. A cukorrépa növekedése és fejlődése. A
cukorrépa igényei, talajelőkészítése, tápanyagellátása. A vetőmag kezelése, vetése.
A cukorrépa ápolása és növényvédelme. A betakarítás és módjai. A cukorrépa tárolása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/1.4/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
A rétek és legelők telepítése és használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró szálastakarmány-betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növények szervezet- és élettana
C típus Gabonafélék, pillangós virágú és gyökér- és gumós növények termesztése
B típus Szálastakarmány betakarítás önjáró gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyepek ápolása és védelme. A kaszálók, legelők használata
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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:
405/2.1/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
A szálastakarmány-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró szálastakarmány-betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálastakarmány betakarítás önjáró gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
C típus Tájjellegű növények betakarító gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önjáró- és vontatott kaszálógépek szerkezeti felépítése, működése és beállítása.
Az önjáró szecskázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
szecskahosszúság állítása és a gép üzemeltetése

a

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/2.2/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
A szálastakarmány-betakarítás gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Önjáró szálastakarmány-betakarító gépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szálastakarmány betakarítás önjáró gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
C típus Tájjellegű növények betakarító gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szecskázó szerkezetek beállítása, álló- és forgókés élezése, szecskázó dobok, tárcsák
szerelése, javítása, kiegyensúlyozása. Önjáró szecskázó gépek üzemeltetése. Szecskázó
gépek kiszolgálása, karbantartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.1/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalászosgabona betakarítógépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabona-betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gabona és egyéb szemes termények önjáró betakarító gépeinek szerkezeti felépítése,
működése, beállítása és üzemeltetése
C típus Tájjellegű növények betakarító gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kalászosgabona betakarítás technológiája. Az arató-cséplőgép általános szerkezeti
felépítése, működési elve, a betakarított termény útja. Az aratószerkezet részeinek
feladata, szerkezeti megoldásai, működése, beállítása, ellenőrzése.
A cséplőszerkezet részeinek feladata, szerkezeti megoldásai, működése, beállítása,
ellenőrzése. A tisztítószerkezet szerkezeti megoldásai, működése, beállítása, ellenőrzése,
elemek cseréje. Az arató-cséplőgép kiegészítő szerkezeti egységeinek feladata.
Az arató-cséplőgép kiegészítő szerkezeti egységeinek szerkezeti megoldásai, működése,
beállítása. Jelző- és szabályozó berendezések feladata, beállítása, a kapott információk
felhasználása. Az arató-cséplőgépek üzemeltetése, műszaki kiszolgálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.2/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Kalászosgabona betakarítógépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabona-betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gabona és egyéb szemes termények önjáró betakarító gépeinek szerkezeti felépítése,
működése, beállítása és üzemeltetése
C típus Tájjellegű növények betakarító gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és
üzemeltetése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arató-cséplőgépek arató, cséplő és tisztító szerkezeteinek bemutatása. A szerkezeti
elemek beállításának lehetőségei adott növényféleség esetén. A beállítások gyakorlása.
Karbantartási feladatok végzése.
A betakarítógép egyéb szerkezeti egységeinek bemutatása. Adapterek felszerelése,
beállítása. A betakarítógép üzemeltetése, adapterek felvétele. A betakarítógépek
kiszolgálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.3/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Kukoricabetakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabona-betakarító gépet üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gabona és egyéb szemes termények önjáró betakarító gépeinek szerkezeti felépítése,
működése, beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítógépek csoportosítása. A csőtörés elve.
A csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, beállítása, felszerelése az aratócséplőgépre. Az arató-cséplőgép átszerelése morzsolásos kukorica betakarításra és szem
csutka keverék betakarítására. A gép beállítása, üzemeltetése.
A kukoricaszár kezelése, zúzása, aláforgatása. A csöves kukorica betakarításának gépei.
A betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása. Fosztó szerkezetek
működése. A csőtörő-fosztó betakarítógépek üzemeltetése, kiszolgálása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/3.4/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Kukoricabetakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabona-betakarító gépet üzemeltet
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gabona és egyéb szemes termények önjáró betakarító gépeinek szerkezeti felépítése,
működése, beállítása és üzemeltetése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítógép egyéb szerkezeti egységeinek bemutatása, átszerelések elvégzése.
Adapterek felszerelése, beállítása. A betakarítógép üzemeltetése, adapterek felvétele. A
betakarítógépek kiszolgálása
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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:
405/4.1/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Burgonyabetakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonyabetakarító gépek általános szerkezeti felépítése, működése, beállítása.
A burgonyabetakarító gépek szerkezeti felépítése, működése és üzemeltetése.
Alkalmazott betakarítógépek: kiszedő, tisztító, kocsirakó, burgonyakombájn szerkezeti
felépítése és működése. A burgonyabetakarító gépek üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.2/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Burgonyabetakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burgonyabetakarító gépek kiásó, felszedő, tisztító, osztályozó és válogató
szerkezeteinek bemutatása. A szerkezeti egységek beállítása, a betakarítógép
üzemeltetése. A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.3/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Cukorrépa-betakarítás gépeinek felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cukorrépa betakarításának technológiái. A betakarítógépek fő szerkezeti egységeinek
feladata,
működése,
beállítása.
Egy-, kétmenetes technológiák gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása,
üzemeltetése. A betakarítógépek karbantartása. A betakarítási technológiák
munkaszervezési feladatai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/4.4/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Cukorrépa-betakarítás gépeinek beállítása és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyökér és gumós növények betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása
és üzemeltetése
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
43 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cukorrépa-betakarító gépek bemutatása, szerkezeti részek (fejező, kiemelő, tisztító)
megismerése, beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. A betakarítógépek kiszolgálása,
karbantartása
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132. 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:
405/5.1/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gabona-betakarító gépet üzemeltet
Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet üzemeltet
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása,
végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása
B típus Önjáró betakarítógépek kezelési, üzemeltetési jellemzői
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betakarítógép és adaptereinek kiválasztási módjai, alapelvei, üzemeltetési paraméterek.
A dob áteresztőképességének meghatározása. A dob kerületi sebességének és a magtörés,
magveszteség értékeinek összefüggése. A nedvességelvonás folyamata és hőigénye

655

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

133. 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:
405/6.1/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek karbantartásának elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Önjáró betakarítógépet javít (szakmai irányítás mellett)
Önjáró betakarítógépet tisztít
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése, működése és
beállítása
C típus Kerekes és lánctalpas önjáró betakarítógépek járószerkezete, kormányzása
B típus Alváz-, felépítmény-, vonó-, függesztő- és emelőszerkezetek
B típus Önjáró betakarítógépek fékberendezései, fékezése
B típus Önjáró betakarítógépek elektromos berendezései
B típus A szerelési utasítások értelmezése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 15%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdasági önjáró betakarítógépek karbantartásához használt anyagok és eszközök.
Mezőgazdasági önjáró betakarítógépekre jellemző meghibásodások, azok javítása.
Új és felújított gépek, berendezések üzembe helyezése. A kötelező műszaki
felülvizsgálatok rendje, dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.2/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek napi karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Önjáró betakarítógépet tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró betakarítógépek karbantartása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró betakarítógépek napi karbantartásának végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.3/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek időszakos karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez
Önjáró betakarítógépet javít (szakmai irányítás mellett)
Önjáró betakarítógépet tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró betakarítógépek karbantartása
B típus A szerelési utasítások értelmezése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró betakarítógépek különböző karbantartási fokozatainak végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.4/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Napi karbantartást végez
Önjáró betakarítógépet tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önjáró betakarítógépek karbantartása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró betakarítógépek különböző tárolásakor elvégzendő feladatok végrehajtása

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
405/6.5/2640-06
A tananyagelem megnevezése:
Önjáró betakarítógépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel
Önjáró betakarítógépet javít (szakmai irányítás mellett)
Önjáró betakarítógépet tisztít
Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez
Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz
Betartja és betartatja az önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben a munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti felépítése, működése és
B típus A szerelési utasítások értelmezése
C típus Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai
C típus Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása
A típus Önjáró betakarítógépek üzemeltetése közben betartandó munka-, tűz-, és
környezetvédelmi szabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki ábrák értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Gépjavító tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önjáró betakarítógép szétszerelése, hiba felvételezése.
Az önjáró betakarítógép összeszerelése, beállítása, ellenőrzése és üzembe helyezése
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