MOLNÁR
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 33 541 03 0000 00 00 azonosító számú Molnár szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 541 03 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Molnár

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7215
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
–
–
–
–

szaktanterem
tanterem
laboratórium
alapozó tanműhely

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
– termelő tanműhely
– nagyüzemi termelőhely
– kisüzemi termelőhely
– laboratórium
– szaktanterem
– számítógép-terem
– tanbolt
– tanműhely
– üzemlátogatás
– alapozó tanműhely
– üzemlátogatás
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:
a képzés megkezdhető a 8/2008. (I.23.) FVM rendelet
Bemeneti kompetenciák:
3. számú mellékletében az élelmiszer-ipari
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is, vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7215

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Malomipari munkás

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felkészül a munkára
Előkészíti a munkafolyamatot
Alapméréseket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Gabona- és alapanyagraktározási tevékenységet végez
Működteti a gabonatárolási és a gabonaszárítási technológiai folyamatot
Malmi feldolgozásra előkészíti a gabonát
Működteti a malmi technológiai folyamatot
Működteti a keveréktakarmány-gyártás technológiai folyamatát
Ellenőrzi a technológiai feldolgozás hatékonyságát
Befejező műveleteket végez
Biztosítja a zavartalan technológiai folyamatot
Betartja a tevékenységére vonatkozó előírásokat
Adminisztrációs munkát végez

azonosító száma
33 541 01 0000 00 00
54 541 01
33 541 04 0000 00 00
33 541 05 1000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari technikus
Pék
Pék-cukrász

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:
0509-06 A munkakezdés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási
előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B Védőeszközök
B Munkaterület jellemzői
B Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A Biztonságos munka feltételei
A Higiéniai követelmények
B Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
B Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
B Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információforrások kezelése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása

4

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szakmai számítások
B Nyersanyagátvételi eljárások
B A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
B Gépkezelés
C A gépek, berendezések karbantartása
C Kéziszerszámok, eszközök
B Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B A raktározás alapelvei
B Hűtő- és tároló raktározás
B Hulladékkezelési eljárások
D Melléktermékek hasznosítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elemi számolási készség
5
Komplex eszközhasználati képesség
4
Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
3
Csomagolási jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B Mintavétel
B Alapanyag-minősítés
B Késztermék-minősítés
B Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
C Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C Dokumentumok, naplók vezetése
C Gazdálkodási alapismeretek
C Vállalkozási alapismeretek
C Kereskedelmi és marketing alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Mennyiségérzék
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Labortechnikai eszközök használata
5
Elemi számolási készség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0576-06 Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betárolja a gabonát és az alapanyagokat a tárolási utasítás szerint
Minőségmegóvó gabona- és alapanyag-kezelő műveleteket végez a tárolási utasítás
szerint
Felhasználásra továbbadja a gabonát és az alapanyagokat a féleség, azonosság,
mennyiség és minőség szerint
Működteti a gabonatároló és a gabonaszárító üzem berendezéseit
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Működteti a takarmánykeverő üzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a takarmánykeverő üzem technológiai folyamatát
Ellenőrzi az üzem teljesítményét
Ellenőrzi a nyers- alap- és segédanyagok felhasználását
Ellenőrzi a késztermék kihozatalát
Ellenőrzi az energia felhasználását
Figyeli, értelmezi és beállítja a vezérlő és szabályozóberendezések be- és kimeneti
állapotát
Figyeli a gépek üzemállapotát
Beállítja a gépek, berendezések működtetési paramétereit
Ellenőrzi és biztosítja az anyagáramlások zavartalanságát, folyamatosságát, minőségét,
erősségét
Észleli/ elhárítja/ jelzi a folyamatban fellépő rendellenességeket, hibákat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gabonanövények, gabona magvak fizikai jellemzői, kémiai összetétele
B A gabona egészségi állapota
C A gabona növényi és állati kártevői
C Keveréktakarmány alapanyagok
C Síktárolók és silós tárolók jellemzői
C A gabona lélegzése, utóérése, romlási jelenségei
B Gabonaátvétel, mérlegelés
B Átmozgatás, szellőztetés
B Fertőtlenítés, gabonatisztítás
B Terményszárítás
B Mérlegek, adagolók, rosták, szélszekrények, mágneses kiválasztók
C Porelszívás és porleválasztás gépei, berendezései
B Anyagmozgatógépek és berendezések
C Gabonatárolás gépei
C Csomagológépek és berendezések
B Aprítógépek
B Osztályozógépek
D Hántolás gépei és berendezései
C Keveréktakarmányok
C Dercés táp gyártási folyamata
C Préselt táp gyártási folyamata
C Keveréktakarmány-gyártás gépei és berendezései
C Késztermékek csomagolása, tárolása
C Műszaki mérések és számítások
C Térfogat- és tömegszámítások
C Keveréktakarmányok összetételének és receptszámításainak
C Nedvesítés, vízelvonás mértéke
C Üzemteljesítmény
C Kihozatali arányok
C Fajlagos technológiai mutatók
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Műszaki leírások, gépkönyvek rajzainak olvasása, értelmezése
2
Gépelrendezési rajz olvasása, értelmezése
4
Szitaséma rajz olvasása, értelmezése
3
Szitaséma rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása értelmezése
4
Térérzékelés
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hallás
Szaglás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Körültekintés
Elővigyázatosság
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0577-06 Gabonafeldolgozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Működteti a malom előkészítési gépeit, berendezéseit
Átadja az előkészített gabonát és az alapanyagokat
üzemnek/üzemrésznek
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Működteti a hántolóüzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a malom technológiai folyamatát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Gabona mérlegelése, adagolása
B Szelelőrostálás
B Kő- és rögkiválasztás
B Triőrözés
C Mágneses tisztítás
B Felülettisztítás
B Kondicionálás
B Hengerszék működése, szerkezete
B Aprítási tényezők
B Szitálás
C Kiegészítő műveletek
B Búzaőrlés folyamata
C Rozsőrlés folyamata
B Őrlemények, hántolmányok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
3
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
4
Térérzékelés
3
Általános gépészeti mérőeszközök használata
3
Kéziszerszámok használata
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a

feldolgozó

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
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A 33 541 03 0000 00 00 azonosító számú, Molnár megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0509-06
A munkakezdés feladatai
0510-06
Gyártás előkészítése és befejezése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
0576-06
Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás
0577-06
Gabonafeldolgozás
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8. A képzés szerkezete

A 33 541 03 0000 00 00 azonosító számú, Molnár megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

415/3.0/0576-06

415/2.0/0576-06

415/4.0/0576-06

415/2.0/0511-06

415/1.0/0510-06

415/1.0/0576-06

415/2.0/0509-06

415/1.0/0509-06
415/3.0/0509-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
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

415/4.0/0577-06

415/1.0/0511-06
415/2.0/0510-06

415/3.0/0577-06

415/3.0/0511-06

415/5.0/0577-06

415/1.0/0577-06
415/2.0/0577-06

Hetek száma
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
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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A 33 541 03 0000 00 00 azonosító számú, Molnár megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

415/1.0/0509-06

2

415/2.0/0509-06

3

415/3.0/0509-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

415/1.0/0510-06
415/2.0/0510-06
415/1.0/0511-06
415/2.0/0511-06
415/3.0/0511-06
415/1.0/0576-06
415/2.0/0576-06
415/3.0/0576-06
415/4.0/0576-06
415/1.0/0577-06
415/2.0/0577-06
415/3.0/0577-06
415/4.0/0577-06
415/5.0/0577-06

megnevezése
Általános élelmiszer-ipari
munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi
feladatok
Minőségbiztosítás, higiénia az
élelmiszer-iparban
A munkaterület átvétele,
anyagismeret
A gyártás előkészítése
A gyártás befejezése
Alapmérések
Dokumentálás
Gazdálkodás, kereskedelem
Gabonaipari anyagismeret
A gabona átvétele, tárolása
A gabona szárítása
Keveréktakarmány-gyártás
Gépészeti alapismeretek
A gabona előkészítése őrlésre
A gabona őrlése
Hántolás
Kiegészítő műveletek
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

24

0

28

52

22

0

34

56

28

0

32

60

15
24
17
10
12
49
63
69
98
24
76
92
48
48
719

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
28
24
11
12
77
103
107
106
96
104
107
28
60
981

39
52
41
21
24
126
166
176
204
120
180
199
76
108
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 elvégzését tanúsító bizonyítvány

15

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0509-06 A munkakezdés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felkészülés a munkavégzésre, a munkaterület átvétele, a tisztítás elvégzése a
munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírások
betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tehnológiai/termelési számítások elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Három különböző típusú termék csomagolása, tárolása, a keletkező hulladékok
szakszerű kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 75%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék-vizsgálat elvégzése megadott anyagokból
és módszerekkel, a mérési adatok dokumentálása, összesítő jelentés elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing 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 75%
2. feladat 25%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0576-06 Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tárolt gabona térfogatának,
nedvesítés vízhozzáadásának,
fajlagos őrléstechnológiai mutatók kiszámítása és minősítése,
Fordulatszám, áttétel, kerületi sebesség,
a malom %-os termékkihozatali értékeinek számítása,
keveréktakarmány-gyártás napi alapanya
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti
a vizsgára kijelölt gabonatároló üzem berendezéseit
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti
a vizsgahelynek kijelölt takarmánykeverő üzem gépi berendezéseit
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A gabonák élettevékenysége, eltarthatóságot fokozó kezelőműveletek,
gabonatárházi technológiai és anyagmozgatógépek,
keveréktakarmány alapanyagok és gyártmányok,
keveréktakarmány-gyártás technológiai gépei és műveletei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0577-06 Gabonafeldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti
a vizsgára kijelölt malom gabonaelőkészítő berendezéseit
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti
a vizsgára kijelölt malom gabonaőrlő üzemrészét
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az előkészítés, őrlés, hántolás műveletei és technológiai gépei,
előkészítési, őrlési, hántolási folyamatábra ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

18

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 541 03 0000 00 00 azonosító számú, Molnár megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 40
5. vizsgarész: 40
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételévela vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Molnár
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 541 03 0000 00 00 azonosító számú, Molnár megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

415/1.1/0509-06

24

0

összes

415/1.0/0509-06

Általános élelmiszeripari
munka-, baleset-, tűz
és
környezetvédelmi
feladatok

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
52

sza

415/1.2/0509-06

0

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:
415/1.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
A típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozási ártalom fogalma
Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek
A tűzvédelem célja, feladatai
Az égés feltételei
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba-sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök
Tennivalók tűz esetén
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Tennivalók baleset esetében
Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai
A környezetvédelem fogalma, jelentősége
A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme
Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi
berendezések szerepe és fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/1.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka- és védőruhával szembeni követelmények
B típus Védőeszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák, használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a foglalkozási ártalmak csökkentéséhez
Tűzjelzők, tűzoltó-készülékek használatának ismerete
Elsősegélynyújtás alapszinten
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

415/2.0/0509-06

Minőségbiztosítás,
higiénia az
élelmiszer-iparban

jellege

azonosítója

sza

415/2.1/0509-06
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gyakorlati
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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:
415/2.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás, higiénia elmélete az élelmiszeriparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés fogalma
A fertőzéseket, mérgezéseket okozó, jelentősebb mikroorganizmusok csoportosítása,
életfeltételeik, életjelenségeik
A mikrobák szaporodásának gátlása, elpusztításuk lehetőségei
Az élelmiszeripari higiénia személyi, gyártási és kereskedelmi jelentősége
A higiénia fogalma, személyi és tárgyi feltételei
A személyi és környezeti higiénia követelményei
Az élelmiszeriparban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott
követelmények, hatásmechanizmusuk
A fontosabb tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzése
A tisztításhoz használt víz minőségi követelményei
Tisztítási, fertőtlenítési eljárások jellemzése
Kézi és gépi tisztítás
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokát befolyásoló tényezők
A tisztítás, fertőtlenítés eredményességének mérésére szolgáló módszerek
A HACCP fogalma, szerepe, biztosításának lehetőségei
Az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó és a termeléssel
kapcsolatos higiéniai ismeretek
Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás fogalma, szerepe az
élelmiszeriparban
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítási és higiéniai gyakorlat az élelmiszer-iparban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat
Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás
A típus Higiéniai követelmények
B típus Tisztító- és fertőtlenítőszerek
C típus Takarítási, tisztítási, fertőtlenítési módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi higiénia biztosítása
Fekete-fehér öltözőrendszer szabályos használata, a személyi higiéniával kapcsolatos
előírások betartása munkavégzés közben
A termék-előállítás higiéniájának biztosítása
Tisztítási, fertőtlenítési feladatok elvégzése
Kézi és gépi tisztítás
Tisztító- és fertőtlenítő anyagok használata, oldatkészítés, töménységellenőrzés
A munkavédelmi és biztonsági előírások betartása a tisztítás, fertőtlenítés során, egyéni
védőfelszerelések, eszközök használata
A tisztítás, fertőtlenítés hatásfokának ellenőrzése, mintavétel
A munkakörhöz kötött, a HACCP-vel kapcsolatos feladatok elvégzése
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3. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.1/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret-elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszer-ipari munkaterületek csoportosítása, jellemzése, a munkaterület átvételének
szabályai
A munkavégzés megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
Élelmiszer-ipari az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok csoportosítása, jellemzése
Élelmiszer-ipari csomagolóanyagok csoportosítása, jellemzése
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok csoportosítása, jellemzése, a
késztermék minőségére gyakorolt hatása
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolásának, szállításának, valamint az anyagok
mozgatásának szabályai
A termék gyártásához az anyagszükséglet felmérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.2/0509-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaterület átvétele, anyagismeret gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a munkaterületet
Megismeri az elvégzendő feladatot
Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület jellemzői
B típus Munkavégzéshez szükséges alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagok
A típus Higiéniai követelmények
A típus Biztonságos munka feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Higiéniás szemlélet
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaterület átvétele, az ellenőrzési feladatok elvégzése
Az alap-, segéd-, járulékos-, adalékanyagok és csomagolóanyagok felismerése,
felhasználási lehetőségeinek meghatározása
A gyártástechnológia során felhasználható anyagok felismerése
Az élelmiszeriparban használt anyagok tárolása, szállítása, valamint az anyagok mozgatása
A termék gyártásához az anyagszükséglet összeállítása, előkészítése használatra
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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:
415/1.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítő műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 50%
Tesztfeladat megoldása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technológiai számítások alapjai
Alapműveletek, százalékszámolás, arányosság
Mértékegységek
Általános előkészítő műveletek az élelmiszeriparban
A nyersanyagok átvételének és előkészítésének általános szabályai
A nyersanyagok mennyiség- és minőségellenőrzésének alapjai
Az előkészítő műveletekhez általánosan használt gépek, berendezések működési elve,
üzemeltetésének lényeges szabályai, alapvető karbantartási ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/1.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártás előkészítő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat
A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket
Felügyeli a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozik
Részt vesz a karbantartási munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Nyersanyagátvételi eljárások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
4. szint Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása
A gyártáshoz szükséges anyagok átvétele, előkészítése
A gyártáshoz szükséges anyagok mennyiségének és minőségének ellenőrzése
A gyártáshoz szükséges anyagok előkészítéséhez általánosan használt gépek és
berendezések üzemelés előtti ellenőrzése, működés közbeni felügyelete
Részvétel a napi karbantartási feladatokban
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5. 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:
415/2.1/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A befejező műveletek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések működési elve
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
B típus A raktározás alapelvei
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 45%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai
A csomagológépek teljesítménye
A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök,
gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése
Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek
A legjellemzőbb tárolási módok
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.2/0510-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyártást befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai és/vagy termelési számításokat végez
Előkészíti, ellenőrzi a csomagolóanyagokat, csomagolja a készterméket
A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást
A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai számítások
B típus Gépkezelés
C típus A gépek, berendezések karbantartása
C típus Kéziszerszámok, eszközök
B típus Hűtő- és tároló raktározás
B típus Hulladékkezelési eljárások
D típus Melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Komplex eszközhasználati képesség
3. szint Csomagolási jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszteségszámítás
Csomagolóanyag-szükséglet kiszámítása
Teljesítményszámítás
Csomagolóanyag ellenőrzése, előkészítése
Késztermék csomagolása különböző módszerekkel
Az élelmiszerek raktározása, hűtve tárolása, fagyasztva tárolása
A tárolási paraméterek ellenőrzése
A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelése
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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:
415/1.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alapmérések elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi rendszabályok
Az élelmiszervizsgálatokhoz általánosan használt laboratóriumi eszközök csoportosítása,
jellemzése
A vegyszerek kezelésének, felhasználásának szabályai
A tömegmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A térfogatmérés mértékegységei, eszközei, szabályai
A sűrűségmérés módszerei, eszközei, mértékegységei
Szabályos mintavétel
Alapanyagok ellenőrzése, vizsgálata, az alkalmazható módszerek
Gyártásközi vizsgálatok fogalma, szükségessége, alkalmazható módszerei
Késztermékek vizsgálata, alkalmazható módszerek
Érzékszervi bírálat szempontjai, az élelmiszerek minősítése
A mikrobiológiai vizsgálatok célja, általánosan használt módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/1.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések gyakorlati megoldásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz
Gyártásközi vizsgálatokat végez
Készterméket ellenőriz és/vagy minősít
Előírásoknak megfelelően mintát vesz
Beállítja az előírt paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek
C típus Fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatok
B típus Mintavétel
B típus Alapanyag-minősítés
B típus Késztermék-minősítés
B típus Gyártásközi ellenőrzések alapelvei

36

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Labortechnikai eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 15%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eszközismeret, vegyszerismeret
Az eszközök tisztántartása
Tömeg-, térfogat- és sűrűségmérés
Mintavétel
Alapanyagok fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Gyártásközi vizsgálatok mintavételi helyein mintavétel
Gyártásközi fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
Késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálata, minősítése
Az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megadása, értékelése manuálisan és/vagy
számítógéppel
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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:
415/2.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatrögzítés, dokumentálás, adatszolgáltatás szükségessége, alapvető szabályai
Összesítők, jelentések készítésének célja, szempontjai, eredményeinek felhasználhatósága

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot rögzít, feldolgoz, szolgáltat, dokumentál
Elkészíti az előírt összesítőket, jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatok bevitele, számítógépes feldolgozása
C típus Dokumentumok, naplók vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata az adatfeldolgozásban
Az élelmiszertermelésben használt összesítők, jelentések, dokumentációk elkészítése
Az élelmiszertermelésben használt nyomtatványok kitöltése
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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:
415/3.1/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási lehetőségek, az élelmiszer-ipari tevékenység lehetséges jogi formái
A legfontosabb közgazdasági alapfogalmak, a gazdaságossági és hatékonysági mutatók
A bizonylatolás alapelvei, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályai
A vállalkozás létrehozása
A vállalkozás indításához szükséges engedélyek, az indítást engedélyező hatóságok,
szükséges iratok, dokumentumok
Az Európai Unióban elfogadott szakmai önéletrajz tartalmi jellemzői
Üzleti terv fogalma, készítéséhez szükséges alapismeretek
A vállalkozás működtetésével kapcsolatos feladatok
Társadalombiztosítási, adózási, leltározási, munkajogi alapismeretek
Leltározási, árképzési alapismeretek
A marketing jelentősége, szerepe
A kommunikáció alkalmazásának alapjai
A hitelfelvétel általános szabályai
A szerződés fogalma, a szerződéskötés alapvető szabályai
A számlakiállítás és számlakiegyenlítés alapvető szabályai
A fontosabb bizonylatok kitöltésének szabályai
Kereskedelmi tevékenység folytatásának alapszabályai
Általánosan használt bolti eszközök, berendezések kezelésének alapvető szabályai
Élelmiszerek forgalmazásának, tárolásának, szállításának higiéniai szabályai
A bolti eladás alapvető előírásai
Viselkedés és kommunikáció az eladás során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.2/0511-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése, kereskedelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást indít, működtet
Kereskedelmi tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdálkodási alapismeretek
C típus Vállalkozási alapismeretek
C típus Kereskedelmi és marketing alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás
Matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Kézügyesség
Elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önéletrajz írás
Alapdokumentumok kitöltése
Szerződésformák elkészítése
Adózási dokumentumok kitöltése
Számlakészítés
Számítógépes programok (Word, Excel, egyéb) használata a feladatok elvégzéséhez
Bolti eszközök, berendezések kezelése, próbaeladás
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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:
415/1.1/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabonaipar nyersanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betárolja a gabonát és az alapanyagokat a tárolási utasítás szerint
Minőségmegóvó gabona- és alapanyag-kezelő műveleteket végez a tárolási utasítás
szerint
Ellenőrzi a nyers- alap- és segédanyagok felhasználását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gabonanövények, gabona magvak fizikai jellemzői, kémiai összetétele
B típus A gabona egészségi állapota
C típus A gabona növényi és állati kártevői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem

43

Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kenyérgabonák: búza, rozs fajtái
A gabonaszem szerkezeti felépítése, kémiai összetétele, higroszkóposság
Az árpa, rizs, zab, kukorica, borsó fajtái, minőségi jellemzői
A gabona őrlési értékét meghatározó egyedi és halmaztulajdonságok, beltartalmi érték
A gabona növényi és állati kártevői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/1.2/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabonaipar késztermékei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségmegóvó gabona- és alapanyag-kezelő műveleteket végez a tárolási utasítás
szerint
Ellenőrzi a késztermék kihozatalát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Késztermékek csomagolása, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lisztek elnevezése, csoportosítása, általános fizikai és kémiai tulajdonságai
Vizsgálati módszerek: érzékszervi és műszeres vizsgálatok
A késztermékek minőségét befolyásoló tulajdonságok
Vizsgálati módszereik
A feldolgozó iparágak követelményei a lisztek minőségével szemben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/1.3/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
Gabonaipari nyesanyagok és késztermékek megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betárolja a gabonát és az alapanyagokat a tárolási utasítás szerint
Minőségmegóvó gabona- és alapanyag-kezelő műveleteket végez a tárolási utasítás
szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gabonaátvétel, mérlegelés
C típus Késztermékek csomagolása, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 25%
Anyagminták azonosítása 25%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Tanműhely
Képzési idő:
77 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel
Érzékszervi vizsgálatok: küllem, szag, íz, nedvesség tartalom, térfogattömeg,
ezerszemtömeg, tisztaság-keverékesség, acélosság
Nedves sikértartalom, sikérterülés
Sütőipari érték megállapítása valorigráffal
Színmeghatározás pekározással
Savfok, pH vizsgálat
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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:
415/2.1/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona átvétele, tárolása elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betárolja a gabonát és az alapanyagokat a tárolási utasítás szerint
Minőségmegóvó gabona- és alapanyag-kezelő műveleteket végez a tárolási utasítás
szerint
Működteti a gabonatároló és a gabonaszárító üzem berendezéseit
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síktárolók és silós tárolók jellemzői
B típus Gabonaátvétel, mérlegelés
B típus Átmozgatás, szellőztetés
C típus Térfogat- és tömegszámítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Térérzékelés
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gabona beszállítása
Ömlesztett gabona mennyiségi átvétele
Gépjárművek kirakása, vasúti kocsik ürítése, uszályok, hajók kirakása
Minőségi átvétel
Raktározási módok: padozatos, silórendszerű
A gabona raktári előtisztítása
A gabona betárolása tárolóterekbe
Raktározás közbeni műveletek: átforgatás, utántisztítás
Minőség-ellenőrzés tárolás közben
A gabona raktározása közben lejátszódó életfolyamatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.2/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabonaátvétel és -tárolás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betárolja a gabonát és az alapanyagokat a tárolási utasítás szerint
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Figyeli, értelmezi és beállítja a vezérlő és szabályozóberendezések be- és kimeneti
állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síktárolók és silós tárolók jellemzői
B típus Gabonaátvétel, mérlegelés
B típus Átmozgatás, szellőztetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépelrendezési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Rajz értelmezése 20%
Rajz készítése rendszerről 30%
Rajz elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatábra jelképek
A gabonaátvétel technológiai folyamatábrája
A gabonaátforgatás technológiai folyamatábrája
Az utántisztítás technológiai folyamatábrája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.3/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabonaátvétel, -tárolás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a gabonatároló és a gabonaszárító üzem berendezéseit
Figyeli a gépek üzemállapotát
Beállítja a gépek, berendezések működtetési paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérlegek, adagolók, rosták, szélszekrények, mágneses kiválasztók
C típus Porelszívás és porleválasztás gépei, berendezései
B típus Anyagmozgatógépek és berendezések
C típus Gabonatárolás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki leírások, gépkönyvek rajzainak olvasása, értelmezése
2. szint Gépelrendezési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Körültekintés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Rajz értelmezése 20%
Rajz készítése tárgyról 20%
Tesztfeladat megoldása 30%

48

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikus szállítógépek: serleges felvonó, szállítócsiga, láncos szállító, szállítószalag
működési elve, felépítése, alkalmazása
Anyagszállítás légáramban
Alapfogalmak
Légáramos szállítók
Arányadagolók, mérlegek
Szélszekrények, rosták, mágnesek működési elve, felépítése, alkalmazása
Portalanítás, porszűrők, ciklonok és légelzárók
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.4/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona átvétele, tárolása gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betárolja a gabonát és az alapanyagokat a tárolási utasítás szerint
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Figyeli a gépek üzemállapotát
Beállítja a gépek, berendezések működtetési paramétereit
Ellenőrzi és biztosítja az anyagáramlások zavartalanságát, folyamatosságát, minőségét,
erősségét
Észleli/ elhárítja/ jelzi a folyamatban fellépő rendellenességeket, hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síktárolók és silós tárolók jellemzői
C típus A gabona lélegzése, utóérése, romlási jelenségei
B típus Gabonaátvétel, mérlegelés
B típus Átmozgatás, szellőztetés
B típus Fertőtlenítés, gabonatisztítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Körültekintés
Elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
103 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gabona mennyiségi átvétele
Ömlesztett és zsákos áru fogadása
Betároló vonal üzemeltetése
Mérlegpróbák
Előtisztítás
Gabonaforgatás padozatos tárolótérben
Forgatás siló rendszerű raktárakban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

415/3.0/0576-06
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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:
415/3.1/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A szárítás elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a gabonatároló és a gabonaszárító üzem berendezéseit
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Ellenőrzi az energia felhasználását
Figyeli, értelmezi és beállítja a vezérlő és szabályozóberendezések be- és kimeneti
állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Terményszárítás
C típus Műszaki mérések és számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gabona hőközléses szárítása
A kukorica morzsolása és szárítása
Hőközlés nélküli szárítás művelete, alkalmazásának alapelvei
Szellőzőpadozat, szellőzősíló
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.2/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A szárítás technológiai folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a gabonatároló és a gabonaszárító üzem berendezéseit
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Ellenőrzi és biztosítja az anyagáramlások zavartalanságát, folyamatosságát, minőségét,
erősségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Átmozgatás, szellőztetés
B típus Terményszárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépelrendezési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Rajz készítése a rendszerről 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatábra jelképek
Szárító üzemi technológiai vonalak felvételezése, megrajzolása, folyamatábra jelképekkel

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.3/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona szárítás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a gabonatároló és a gabonaszárító üzem berendezéseit
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Figyeli a gépek üzemállapotát
Beállítja a gépek, berendezések működtetési paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Terményszárítás
C típus Műszaki mérések és számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki leírások, gépkönyvek rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Rajz készítés tárgyról 10%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A terménytartósítás módszerei
A vízpárolgás feltételei
A gabonaszárítás matematikai összefüggései
A hőközlés módozatai
Gabonaszárítók működési elve, felépítése, alkalmazása
Tálcás gabonaszárítók, zsaluoszlopos gabonaszárítók
Ventillátorok, fúvók és kompresszorok
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.4/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona szárítása gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a gabonatároló és a gabonaszárító üzem berendezéseit
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Ellenőrzi az üzem teljesítményét
Ellenőrzi az energia felhasználását
Ellenőrzi és biztosítja az anyagáramlások zavartalanságát, folyamatosságát, minőségét,
erősségét
Észleli/ elhárítja/ jelzi a folyamatban fellépő rendellenességeket, hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Terményszárítás
C típus Műszaki mérések és számítások
C típus Nedvesítés, vízelvonás mértéke
C típus Üzemteljesítmény
C típus Fajlagos technológiai mutatók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Folyamatábrák olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Körültekintés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
107 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárító vonal üzemeltetése, kezelése
A szárításhoz tartozó műszerek, automatikák megismerése, alkalmazása
Raktári előkészítés
Gabonaforgatás, szellőztetés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/4.1/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
A keveréktakarmány-gyártás alapanyagai és késztermékei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségmegóvó gabona- és alapanyag-kezelő műveleteket végez a tárolási utasítás
szerint
Felhasználásra továbbadja a gabonát és az alapanyagokat a féleség, azonosság, mennyiség
és minőség szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Keveréktakarmány alapanyagok
C típus Keveréktakarmányok
C típus Keveréktakarmányok összetételének és receptszámításainak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyagok csoportosítása, típusai, jellemző tulajdonságok
Olaj-, cukor-, szeszipari melléktermékek, állati eredetű anyagok, növényi eredetű
anyagok, takarmánykiegészítők
Késztermékek típusai, jellemző tulajdonságaik
Dúsított takarmánylisztek
Koncentrátumok
Teljes értékű keveréktakarmányok: baromfi-, sertés-, kérődző tápok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/4.2/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmányok gyártása elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a takarmánykeverő üzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a takarmánykeverő üzem technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Keveréktakarmány alapanyagok
C típus Keveréktakarmányok
C típus Dercés táp gyártási folyamata
C típus Préselt táp gyártási folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dercéstáp-gyártás előkészítő műveletei
Aprítás technológiák
Komponensek tárolása
Gyártási műveletek: adagolás, mérés, keverés
Az előkeverés technológiája
Teljes értékű dercés keveréktakarmány gyártástechnológiája
Granulálás és morzsázás művelete
Préselt és morzsázott tápok gyártástechnológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/4.3/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmányok gyártási folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a takarmánykeverő üzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a takarmánykeverő üzem technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dercés táp gyártási folyamata
C típus Préselt táp gyártási folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépelrendezési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Rajz értelmezése 20%
Rajz készítése a rendszerről 25%
Tesztfeladat megoldása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatábra jelképek
Teljes értékű dercés keveréktakarmány technológiai folyamatábrája
Préselt tápgyártás technológiai folyamatábrája
Morzsázott tápgyártás technológiai folyamatábrája
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/4.4/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmány-gyártás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a takarmánykeverő üzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a gabonatárházi és a gabonaszárítási technológia folyamatát
Figyeli a gépek üzemállapotát
Beállítja a gépek, berendezések működtetési paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Aprítógépek
B típus Osztályozógépek
C típus Keveréktakarmány-gyártás gépei és berendezései
C típus Műszaki mérések és számítások
C típus Csomagológépek és berendezések
D típus Hántolás gépei és berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki leírások, gépkönyvek rajzainak olvasása, értelmezése
2. szint Gépelrendezési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szitaséma rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szitaséma rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Rajz értelmezése 10%
Rajz készítése tárgyról 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előkészítés gépeinek működési elve, felépítése, alkalmazása
Takarmányelőtörő, felbontó szita, osztályozó rosta
Adagolók: kupos szállítócsiga, cellás adagoló, zsíradagoló
Mérlegek
Keverőgépek, függőleges és vízszintes keverőgép
Gyűrűs présgép működési elve, felépítése
Hűtőoszlop
Morzsázógép
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/4.5/0576-06
A tananyagelem megnevezése:
Keveréktakarmány-gyártás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a takarmánykeverő üzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a takarmánykeverő üzem technológiai folyamatát
Ellenőrzi az üzem teljesítményét
Figyeli, értelmezi és beállítja a vezérlő és szabályozóberendezések be- és kimeneti
állapotát
Figyeli a gépek üzemállapotát
Beállítja a gépek, berendezések működtetési paramétereit
Ellenőrzi és biztosítja az anyagáramlások zavartalanságát, folyamatosságát, minőségét,
erősségét
Észleli/ elhárítja/ jelzi a folyamatban fellépő rendellenességeket, hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dercés táp gyártási folyamata
C típus Préselt táp gyártási folyamata
C típus Késztermékek csomagolása, tárolása
C típus Keveréktakarmányok összetételének és receptszámításainak
C típus Üzemteljesítmény
C típus Kihozatali arányok
C típus Fajlagos technológiai mutatók
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása értelmezése
4. szint Térérzékelés
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Körültekintés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
106 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A keveréktakarmány-gyártás anyagainak átvétele, tárolása, kezelése
előkészítő műveletek: szemes anyagok darálása, darabos anyagok előtörése, osztályozási
műveletek
Komponensek mérlegelése, összemérése receptúra alapján
Keverés: a keverő rendszer üzemeltetése, zsírbedolgozás
Granulált tápgyártás: kondicionálás, kötőanyag bedolgozás, préselés, hűtés
Morzsázás
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13. TANANYAGEGYSÉG

415/1.0/0577-06

Gépészeti
alapismeretek

azonosítója

sza
sza

415/1.1/0577-06
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24
0

0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
120
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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:
415/1.1/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a malom előkészítési gépeit, berendezéseit
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Búzaőrlés folyamata
C típus Rozsőrlés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Általános gépészeti mérőeszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Rajz készítése tárgyról 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Alapozó tanműhely
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajz
Mérések, méretellenőrzés, mérőeszközök
Reszelés, fúrás, süllyesztés, forrasztás, szegecskötés, csavarkötések, él- és reteszkötések
Tengelyek
Sikló- és gördülőcsapágyak
Szíj- és lánchajtás, fogaskerék hajtás
Csövek, csővezetékek
Kisgépek, egyszerű gépek
Mechanikus szállítóberendezések
Légáramos szállítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/1.2/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a malom előkészítési gépeit, berendezéseit
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Búzaőrlés folyamata
C típus Rozsőrlés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Általános gépészeti mérőeszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Géprajzi gyakorlatok
Gépészeti mérés, méretellenőrzés
Gépészeti előrajzolás
Reszelés, fúrás, süllyesztés, forrasztás, szegecskötés, csavarkötések, él és reteszkötések
Ék, retesz készítése
Tengelyek
Csapágyak
Meghajtások: szíj-, lánc- és fogaskerék-hajtás
Csövek, csővezetékek szerelése
Kisgépek, egyszerű gépek szerelése
Mechanikus szállítóberendezések
Légáramos szállítás

64

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

415/2.0/0577-06

A gabona
előkészítése őrlésre
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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:
415/2.1/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona előkészítése őrlésre, elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a malom előkészítési gépeit, berendezéseit
Átadja az előkészített gabonát és az alapanyagokat a feldolgozó üzemnek/üzemrésznek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gabona mérlegelése, adagolása
B típus Szelelőrostálás
B típus Kő- és rögkiválasztás
B típus Triőrözés
C típus Mágneses tisztítás
B típus Felülettisztítás
B típus Kondicionálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gabona keverése, mérése
Halmaztisztítási műveletek célja, a hatékonyságot befolyásoló tényezők
A szelelőrostálás, kő- és rögkiválasztás, triőrözés, mágneses tisztítás művelete
A felülettisztítás célja, súrolás-, hámozás-, kefélés művelete, hatékonyságot befolyásoló
tényezők
A kondicionálás célja, nedvesítés, pihentetés művelete, megoldásai
A koptató tisztító munkájának ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.2/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona őrlésre előkészítésének folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a malom előkészítési gépeit, berendezéseit
Átadja az előkészített gabonát és az alapanyagokat a feldolgozó üzemnek/üzemrésznek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gabona mérlegelése, adagolása
B típus Szelelőrostálás
B típus Kő- és rögkiválasztás
B típus Triőrözés
C típus Mágneses tisztítás
B típus Felülettisztítás
B típus Kondicionálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Rajz készítése leírásból 20%
Rajz készítése a rendszerről 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatábra jelképek
A búza pihentetésének folyamata
A búza előkészítésének folyamatábrája: átvétel a silóból, keverés, halmaztisztítás,
felülettisztítás, kondicionálás, kiegészítő műveletek
A rozs előkészítésének folyamatábrája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.3/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona őrlésre előkészítésének gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a malom előkészítési gépeit, berendezéseit
Átadja az előkészített gabonát és az alapanyagokat a feldolgozó üzemnek/üzemrésznek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gabona mérlegelése, adagolása
B típus Szelelőrostálás
B típus Kő- és rögkiválasztás
B típus Triőrözés
C típus Mágneses tisztítás
B típus Felülettisztítás
B típus Kondicionálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Általános gépészeti mérőeszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Rajz értelmezése 20%
Rajz készítése tárgyról 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szelelőrosták típusai, szerkezeti felépítése, működési elve, karbantartása
Kettős leválasztók
Mágnesek
Száraz kőkiválasztó
Triőrök
Porlasztásos és intenzív nedvesítő
Súroló, hámozó, kefegép, intenzív súroló
Az őrlésre előkészítő gépeknek munkavédelmi előírásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/2.4/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona előkészítése őrlésre, gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a malom előkészítési gépeit, berendezéseit
Átadja az előkészített gabonát és az alapanyagokat a feldolgozó üzemnek/üzemrésznek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gabona mérlegelése, adagolása
B típus Szelelőrostálás
B típus Kő- és rögkiválasztás
B típus Triőrözés
C típus Mágneses tisztítás
B típus Felülettisztítás
B típus Kondicionálás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
104 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A halmaztisztítás műveleteinek végrehajtása
Szelelőrostálás, mágneses kiválasztás, kő és rögkiválasztás, triőrözés, utántriőrözés
Nedves felülettisztítás
(Mosógép üzemeltetése esetén) A mosás művelete
Kondicionálás: nedvesítés, utánnedvesítés, hagyományos, automatikus és intenzív
berendezésekkel
Pihentetési műveletek végrehajtása
A vízfelvétel meghatározása
Szárazfelület tisztítás (hagyomános és intenzív)
Súrolás, hámozás, kefélés műveletei
Koptatói melléktermékek gyűjtése, bedolgozása
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415/3.0/0577-06
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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:
415/3.1/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Az őrlés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a malom technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hengerszék működése, szerkezete
B típus Aprítási tényezők
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Őrlési alapfogalmak
Hengerek aprító munkáját befolyásoló henger, rovátka és üzemelési tényezők
Osztályozási műveletek
Szitálási alapfogalmak
A szitálás elmélete, a szitálás jósága, a szitálás intenzitását befolyásoló tényezők
Szitaelrendezések, szitarendszerek, bevonatok
Dara- és dercetisztítás
Alapfogalmak
A dara- és dercetisztítás művelete, hatásfokát befolyásoló technikai és technológiai
tényezők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.2/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
A gabona őrlés folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a malom technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hengerszék működése, szerkezete
B típus Aprítási tényezők
B típus Szitálás
C típus Kiegészítő műveletek
C típus Búzaőrlés folyamata
C típus Rozsőrlés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Rajz értelmezése 20%
Rajz készítése rendszerről 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatábra jelképek
Törető rendszerek folyamatábrája
A daratisztítás, darafeloldás és csírakivonás folyamatábrája
Derceörlő rendszerek folyamatábrája
Kiörlő rendszerek folyamatábrája
A búzaörlés folyamatábrája
A rozsőrlés folyamatábrája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.3/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Az őrlés műveletének gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hengerszék működése, szerkezete
B típus Aprítási tényezők
B típus Szitálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Rajz értelmezése 10%
Rajz készítése tárgyról 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hengerek anyaga, alakja, mérete, elhelyezése
Hengerszék szabályozó és kapcsoló szerkezete
Hengerek hajtása, csapágyazása, áttételezése
Őrleményverők
Szitagépek: (lapátos és lapát nélküli) felépítése, működése, meghajtási módok
Az őrlés gépeinek, berendezéseinek munkavédelmi előírásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/3.4/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrlési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a malom technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hengerszék működése, szerkezete
B típus Aprítási tényezők
B típus Szitálás
C típus Kiegészítő műveletek
B típus Búzaőrlés folyamata
C típus Rozsőrlés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
3. szint Általános gépészeti mérőeszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
107 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Törető rendszerek munkájának szabályozása
Hengertényezők vizsgálata, beállítások
Szitabontás
Daratisztítás
Asztali dara gyártása
A frakciók százalékos arányának meghatározása
Az átesés minőségének szabályozása
Darafeloldás: darafeloldó rendszerek beszabályozása
Derceőrlés: derceőrlő rendszerek beállítása
Dercebontók munkájának vizsgálata
Kiőrlő rendszerek beállítása
Töretverők munkájának vizsgálata
Korpa, takarmányliszt gyártása
Különböző típusú lisztek gyártása
Csíraelőállítás
Gyártásközi minőség-ellenőrzés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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:
415/4.1/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
A hántolás technológiai ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a hántolóüzem gépi berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Őrlemények, hántolmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hántolás nyersanyagai: típusai, minőségi jellemzők, felépítés, összetétel
Hántoló malmok késztermékei: hántolt rizs, borsó, árpa
A hántolás műveletei
Hántolási technológiák: rizshántolás, borsóhántolás, árpahántolás
Hántolási folyamatábrák
Gabonafélék és őrlemények különleges feldolgozási formái: pörkölés, puffasztás,
extrudálás, előfőzés, pelyhesítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/4.2/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
A hántolás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a hántolóüzem gépi berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Őrlemények, hántolmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
3. szint Általános gépészeti mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Rajz értelmezése 10%
Rajz készítése tárgyról 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hántolók működési elve, felépítése
Alulforgó-hántoló, gumihengeres-hántoló, tárcsafűzéres-hántoló
Osztályozógépek működési elve, felépítése
Magosztó- és felezőgépek működési elve, felépítése
Felületfinomító gépek működési elve, felépítése: kúpos rizscsiszológép, kúpos kefélőgép,
borsófényező üst, rizsfényező dob
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/4.3/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Hántolási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a hántolóüzem gépi berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Őrlemények, hántolmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rizshántolás műveletei, folyamata
A borsóhántolás műveletei, folyamata
Árpahántolás műveltei, folyamata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/5.1/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő műveletek technológiai ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a malom technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiegészítő műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lisztkeverés
A lisztfajták összeállításának szempontjai rozs- és búzaőrléskor
A keverés művelete: keverési megoldások
Az őrleménykeverés kiegészítő műveletei
A csomagolás célja, alapfogalmak, csomagolóanyagok
A csomagolás művelete
Kézi, gépi csomagolás
A lisztraktározás szerepe, megoldásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/5.2/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő műveletek gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a malom technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiegészítő műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Általános gépészeti mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Őrleménykeverő-gépek: hengeres -, kúposcsigás-, léglazításos-lisztkeverő
A zsákoló- és csomagológépek
Zsáktöltő és zsákvarró gépek
Önműködő csomagológépek
Őrleménykeverők, zsákoló- és csomagológépek munkavédelmi előírásai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
415/5.3/0577-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő műveletek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti az őrlőüzem gépi berendezéseit
Elindítja/leállítja a malom technológiai folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiegészítő műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák jelképeinek értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság, felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Liszttípusok kialakítása, keverés
Előkeverés, gyűjtőkamrák töltése
A keverés végrehajtása
Kiaknázási százalékok megállapítása, folyásmérés
Késztermék-vizsgálat pekározással
Lisztkeverő üzemrész folyamatábrája
Zsáktöltő gépek beszabályozása, zsákok töltése
Zsákvarrógépek működése
Zsákszállító-gépek szerelése, karbantartása
Kisegységű lisztcsomagolás
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