JÁRMŰGÉPÉSZETI SZERELŐ, JAVÍTÓ, KARBANTARTÓ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 525 07

A szakképesítés megnevezése:

Járműgépészeti szerelő, javító, karbantartó

Szakképesítések köre:
Részszakképesítés:
Szakképesítés-elágazások:

Nincs
31 525 07 0010 31 01
Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
31 525 07 0010 31 02
Közúti gépjárműépítő, szerelő

Szakképesítés-ráépülés:

Nincs

Hozzárendelt FEOR szám:

7431

Szakképzési évfolyamok száma:

2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint 3 év

Elmélet aránya:
30%
Gyakorlat aránya:
70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre
vonatkozik)
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év

2.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

Nem szervezhető
-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

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 elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
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A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi 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.
3.

A szakképesítés-elágazások óraterve

Kétéves képzés esetén:
Közúti gépjárműépítő, szerelő
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
azonosítója

megnevezése

Általános gépészeti munka0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

e
36

gy
18

gy
Oktatási
intézmény

18

tanterem/

144 432

Oktatási
intézmény

1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

36

90

tanterem/
rajzterem

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret,
3.0/6361-11 anyagvizsgálat

36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

36

198

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

90

szaktanterem/
tanműhely

Gépészeti alapozó
6361-11 feladatok

Fémek alakítása
4.0/6361-11
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése
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A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

e

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

Gépészeti kötési feladatok

36

36

32

128 Oktatási

intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely

0220-11
Gépészeti kötések
1.0/0220-11 elméleti alapjai

36

Gépészeti kötések
2.0/0220-11 készítése

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

36

128

Gyártósori szerelő feladatai 108 108 64

36

gyakorlati
képzőhely

Gyártási ismeretek

36

36

36

36

32

32

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

156

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

96

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

3.0/3687-11
Karbantartás

36

4.0/3687-11
Gépjárművek felépítése,
szerkezete, szerelése,
3688-11 ellenőrzése (gyártósori
szerelő)
Gépjárművek szerkezeti
1.0/3688-11 felépítése, működése,
ellenőrzése

144 152 128 448 Oktatási

intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely

144

Gépjárművek szerkezeti
2.0/3688-11 felépítése, működésének,
ellenőrzésének gyakorlata

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

szaktanterem/tan
műhely

128

152

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

1.0/3687-11
Műszaki
2.0/3687-11 alapismeretek

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

284 Külső

3687-11
Minőségirányítás

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

448

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Összesen: 468 746 224 860
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
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Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
azonosítója

megnevezése

Általános gépészeti munka0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

e
36

gy

e

gy
Oktatási
intézmény

18

tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

tanterem/

18

144 432

Oktatási
intézmény

1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

36

90

tanterem/
rajzterem

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret,
3.0/6361-11 anyagvizsgálat

36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

36

198

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

90

szaktanterem/
tanműhely

36

36

Gépészeti alapozó
6361-11 feladatok

Fémek alakítása
4.0/6361-11
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése
Gépészeti kötési feladatok

32

128 Oktatási

intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely

0220-11
Gépészeti kötések
1.0/0220-11 elméleti alapjai

36

Gépészeti kötések
2.0/0220-11 készítése

36

128

3687-11
36

1.0/3687-11
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32

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

Gyártósori szerelő feladatai 108 108 64

Minőségirányítás

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

284 Külső

gyakorlati
képzőhely
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

Műszaki
2.0/3687-11 alapismeretek
Gyártási ismeretek

36

36

36

36

32

32

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

156

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

96

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

3.0/3687-11
Karbantartás

36

4.0/3687-11

Logisztika,
144 152 128 448 Oktatási
intézmény és
minőségbiztosítás,
Külső
3689-11 gazdasági ismeretek
gyakorlati
(gépjármű-építési, szerelési
képzőhely
logisztikus)
Logisztikai alapfogalmak,
1.0/3689-11 folyamatok

72

Minőségbiztosítás, gazdasági 72
2.0/3689-11 ismeretek

116

36

64 384

64

64

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Összesen: 468 746 224 860
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Hároméves képzés esetén:
Közúti gépjárműépítő, szerelő
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

megnevezése

Általános gépészeti munka0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete
2.0/0110-11

Óraszám
1/9.
2/10.
évfolyam évfolya
m
e
36

gy
18

18
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gy

e

Képzési
helyszín

gy
Oktatási
Szintvizsga
intézmény 4. félévben
tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,

e

3/11.
évfolya
m

Értékelési
időpont

tanterem/

környezetvédelem gyakorlata
6361-11

Gépészeti alapozó
feladatok

36

90

tanterem/
rajzterem

Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem
/
tanműhely

Anyagismeret,
anyagvizsgálat

36

18

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Fémek alakítása

36 198

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Alapszerelések végzése

18

szaktanterem
/
tanműhely

1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk
2.0/6361-11

3.0/6361-11

Oktatási
Szintvizsga
intézmény 4. félévben

144 432

4.0/6361-11

5.0/6361-11

Gépészeti kötési feladatok

90
18

36 126

32

36

32

32 Oktatási

A képzés
intézmény befejezését
és Külső
követően
gyakorlati záróvizsga
képzőhely

0220-11
Gépészeti kötések
1.0/0220-11 elméleti alapjai
Gépészeti kötések
2.0/0220-11 készítése

18

126

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

108 144 64

240 Külső

18

18

64

18

36

Gyártási ismeretek

54

72

32

144

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Karbantartás

18

18

16

32

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Gyártósori összeszerelő
3687-11 feladatai
Minőségirányítás

16

A képzés
gyakorlati befejezését
képzőhely követően
záróvizsga

1.0/3687-11
Műszaki
2.0/3687-11 alapismeretek

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

3.0/3687-11

4.0/3687-11
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szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

144 180 128 416 Oktatási

A képzés
intézmény befejezését
és Külső
követően
gyakorlati záróvizsga
képzőhely

Gépjárművek felépítése,
szerkezete, szerelése,
3688-11 ellenőrzése (gyártósori
szerelő)
Gépjárművek szerkezeti
1.0/3688-11 felépítése, működése,
ellenőrzése

144

Gépjárművek szerkezeti
2.0/3688-11 felépítése, működésének,
ellenőrzésének gyakorlata

szaktanterem
/tanműhely

128

180

416

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Összesen: 180 468 288 450 224 688
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

megnevezése

Általános gépészeti munka0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

Óraszám
1/9.
2/10.
évfolyam évfolya
m
e
36

1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk
2.0/6361-11

Gépészeti alapmérések

Anyagismeret,
3.0/6361-11 anyagvizsgálat

18

e

gy

e

18

144 432

gy
Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga

tanterem/

Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga

36

90

tanterem/
rajzterem

18

36

szaktanterem
/
tanműhely

36

18

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
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Értékelési
időpont

tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata
Gépészeti alapozó
6361-11 feladatok

gy

3/11.
évfolya
m

Képzési
helyszín

gyakorlati
képzőhely

Fémek alakítása

36 198

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Alapszerelések végzése

18

szaktanterem
/
tanműhely

4.0/6361-11

5.0/6361-11

Gépészeti kötési feladatok

90
18

36 126

32

36

32

32 Oktatási

A képzés
intézmény befejezését
és Külső
követően
gyakorlati záróvizsga
képzőhely

0220-11
Gépészeti kötések
1.0/0220-11 elméleti alapjai
Gépészeti kötések
2.0/0220-11 készítése

18

126

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

108 144 64

240 Külső

18

18

64

18

36

Gyártási ismeretek

54

72

32

144

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Karbantartás

18

18

16

32

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Gyártósori összeszerelő
3687-11 feladatai
Minőségirányítás

16

A képzés
gyakorlati befejezését
képzőhely követően
záróvizsga

1.0/3687-11
Műszaki
2.0/3687-11 alapismeretek

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

3.0/3687-11

4.0/3687-11

144 180 128 416 Oktatási

A képzés
intézmény befejezését
és Külső
követően
gyakorlati záróvizsga
képzőhely

Logisztika,
minőségbiztosítás,
3689-11 gazdasági ismeretek
(gépjármű-építési, szerelési
logisztikus)
Logisztikai alapfogalmak,
1.0/3689-11 folyamatok

144

2.0/3689-11 Minőségbiztosítás, gazdasági

180
8/55

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

128

416

szaktanterem
/

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

ismeretek
Összesen: 180 468 288 450 224 688
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat

Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése
0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

1.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

36 óra
18 óra (elméletigényes)

1.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:
1.4

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
Tananyagegységek
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2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás, munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

Feladatprofil

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
jogszabályokat, előírásokat valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási
technológiára vonatkozó előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek
megfelelően alakítja ki

x

x

x

x

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó
szabályokat

x

Együttműködik a munka- tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában

x

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

x

Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat

x

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

x

Tananyagegységek
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szakmai ismeretek

A

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok

x

B

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei

x

B

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei

x

A

A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési
utasításai

x

B
A
A
A
A
C

Villamos berendezések biztonságtechnikája
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
Elsősegély nyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai

x
x
x
x
x
x

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

típus

x

x
x

szakmai készségek

5

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3

Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz
kapcsolódó
színjelölések értelmezése

5

jelképek,

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

szint

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Tananyagegységek

x
x
szimbólumok,
x

5

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata

4

Elsősegélynyújtás

x
x

Tananyagegységek
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x
x

Társas kompetenciák

Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat
x
x

Irányíthatóság
Irányítási készség
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2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Személyes kompetenciák

x
x
x

Tananyagegységek

x
x

Tananyagegységek

Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság

1.5

x

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Módszerkompetenciák

x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gyakorlati feladat bemutatása

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elmélete: 36 óra
A munkavédelem területei
A balesetek fajtái
Foglalkozási megbetegedések
Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása
A munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkáltató jogai és kötelezettségei
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
Az időszakos felülvizsgálatok
Ergonómiai követelmények
Létrák, állványok biztonságos használatának előírásai
Szimbólumok, biztonsági jelzések
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Egyéni és kollektív védelem
13/55

Munkaegészségügy
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzveszélyes anyagok
Tűzvédelmi szabályok
− Gyakorlat
2.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata: 18 óra
A munkakörnyezet kialakítása
A gépek, berendezések használati és kezelési utasításai
Az egyéni védőeszközök használata
A biztonsági adatlapok értelmezése
Tűzvédelmi előírások
A tűz jelzése
Teendők tűz esetén
Tűzoltó berendezések használata
Hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása
A környezetszennyezés formái
Az elsősegélynyújtás általános szabályai
Elsősegélynyújtás:törés esetén
Elsősegélynyújtás vérzések esetén
Villamos áram okozta sérülések
Veszélyes anyagok okozta sérülések
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

2.

A modul azonosítója és megnevezése
6361-11 Gépészeti alapozó feladatok

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

144 óra
432 óra

2.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

2.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
készít, olvas, értelmez
Egyszerű
alkatrészről
szabadkézi
vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását,
az
ahhoz
szükséges
anyagokat,
segédanyagokat,
előre
gyártott
elemeket,
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
felfogóés
befogóeszközöket, védőfelszereléseket
Előrajzol
szükség
szerint
a
dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi az
általános gépészeti anyagokra és
alkatrészekre vonatkozó információkat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kiválasztja az általános, gépészeti célú
anyagok és alkatrészek közül a
feladatnak megfelelőt
Meghatározza
a
szükséges
anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket
végez általános eszközökkel
Általános
roncsolásos
és
roncsolásmentes
anyagvizsgálatokat
végez

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Tanulmányozza és értelmezi a munka
tárgyára, céljára és a technológiára
vonatkozó dokumentumokat

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal
Alakítja
a
munkadarabot
gépi
forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást
végez
kézi
alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel

x
x
x
x
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Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Alapszerelési
műveleteket
végez,
oldható és nem oldható kötéseket készít
Korrózióelleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosítási
feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Feladatprofil

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Tananyagegységek

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

B

C
A
A
A

C
B
C
C

Diagramok olvasása,
értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantartási útmutatók
használata

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Géprajzi alapfogalmak
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok
Gépészeti műszaki rajzok,
olvasása, értelmezése, készítése
Szabadkézi vázlatrajzok
készítése egyszerű
alkatrészekről

4.0/6361-11 Fémek alakítása

B
C
D
A

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Mérési utasítások értelmezése
Mértékegységek ismerete
Ipari anyagok mechanikai
tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai
tulajdonságai

x
x

x
x
x
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x

x

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C

Ipari anyagok villamos
tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós
tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai
tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Ipari vasötvözetek és
tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és
tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és
tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az
anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfém
ötvözetek
Szabványos színesfém
ötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek
ismerete
Hosszméretek mérése és
ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság
mérése és ellenőrzése
Anyagvizsgálatok
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és gépi forgácsolás
Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások
gépei
Forgácsolási alapfogalmak
Esztergálás
Furás, furatmegmunkálás
Marás
Köszörülés

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x

A
A
A
A
A
B
B
B
B
C

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

B

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

Minőségbiztosítási
alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek
biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés
munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás
munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek
üzembiztonsági szabályai
Hegesztési alapismeretek
Hegesztő berendezések és
eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
Korrózióvédelem alapeljárásai
és eszközei

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

x
x
x
x
x

x
x
x
x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3
3
3
3
4

Szakmai készségek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Szint

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

4
4
5
3

x
x
x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x
x
x

x
x
x
x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Gépészeti alkatrészrajz készítése
Szabadkézi vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló
kéziszerszámok
és
kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek
használata
Alaphegesztési eljárások berendezéseinek,
eszközeinek használata
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata
Egyéb mérőeszközök használata

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

2
3
2
3
4
5

Szakmai készségek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Szint

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Személyes kompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Tananyagegységek
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x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x
x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Irányíthatóság
Határozottság

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Társas kompetenciák

x
x

x
x

2.5

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Gyakorlatias
feladatértelmezés
Lényegfelismerés
(lényeglátás)
Körültekintés,
elővigyázatosság

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Módszerkompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Projektmunka
Demonstráció
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Önértékelés
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
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− Elmélet
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk: 36 óra
Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és tartalmi
követelményei
Technológiai dokumentáció fogalma
Technológiai dokumentáció tartalma
Összeállítási és részletrajzok
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi felvételezése
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
Fémszerkezetek rajzai
Technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
Kapcsolási vázlatok
Folyamatábrák és folyamatrendszerek
Ábrás művelettervek
Művelettervek szerepe
Művelettervek tartalma
Műveleti utasítások
Műveleti utasítás tartalma
Műveletelőzési sorrendek
Technológiai sorrend fogalma, tartalma
Szerszámjegyzékek
2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések: 18 óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata
Mérési pontosság
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Műszerhibák
Mérési jellemzők
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel
Mérőeszközök
Hossz- és szögmérő eszközök
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk
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Külső felületek mérésének eszközei
Belső felületek mérésének eszközei
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat: 36 óra
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai
Anyagszerkezettani alapismeretek
Vasfémek és ötvözeteik
Tulajdonságai
Ötvözők hatása
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei
Kiválasztás szempontjai
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok
Könnyűfémek
Nehézfémek
Szinterelt szerkezeti anyagok
Műanyagok
Segédanyagok
Hőkezelések
Feladata, csoportosítása
Hőkezelő eljárások
Anyagvizsgálati módok
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, technológiai
próbák)
4.0/6361-11 Fémek alakítása: 36 óra
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás)
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott gépek,
eszközök, szerszámok
Lemezhajlítás,
Peremezés,
Domborítás, ívelés, stb.
A megmunkálásokra alkalmas használatos anyagok
Alkatrészek illesztése
Illesztés reszeléssel
Hántoló szerszámok, eszközök
Lemezalkatrész készítése
Sík és ívelt felületek hántolása
Dörzsárazás szerszámai és művelete
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
Illesztés dörzsárazással
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
Illesztés csiszolással
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
Gépi forgácsolás szerszámai
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Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése: 18 óra
Oldható kötések
Csavarkötések
Csapszegkötések
Tengelykötések
Nem oldható kötések
Forrasztás
Ragasztás
Hegesztés
Hegesztő berendezések és eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
A korrózió fajtái, befolyásoló tényezői, megjelenési formái
Korrózióvédelem
A felületek előkészítése
Nemfémes bevonatok
Galvánbevonatok:
Mázolás, lakkozás
Műanyag porszórás (szinterezés)
Tűzi fémbevonatok
Biztonságtechnika, környezetvédelem
− Gyakorlat
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk: 90 óra
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Megmunkálási technológia behatárolása alkatrészrajzok műszaki tartalmának figyelembe
vételével
2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések: 36 óra
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
Szögmérés mechanikai szögmérővel
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
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Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, mérése
ellenőrzése,
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez
3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat: 18 óra
Roncsolás mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, technológiai próbák)
4.0/6361-11 Fémek alakítása: 198 óra
Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás)
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Palástfelület, homlokfelület esztergálás,
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás)
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés)
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése: 90 óra
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

3.

A modul azonosítója és megnevezése
0220-11 Gépészeti kötési feladatok

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
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Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
3.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

68 óra
176 óra

3.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:
3.4

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Általános minőségű hegesztett kötéseket készít kézi
ívhegesztéssel
Általános minőségű kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs,
zsugor, ragasztott)
Fémipari alapműveleteket előkészít, elvégez
Korrózió elleni védelmet készít kötőelemeken és
fémszerkezeteken
Gyártási és szereléstechnológiai folyamatokat értelmez,
alkalmaz

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Feladatprofil

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tananyagegységek
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B
B
B
C
C
B
B
A
A
A
A
A
B
B

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése,
használata
Oldható és nemoldható kötések rajzjelei,
ábrázolási módjai
Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok
ábrázolása
Részletrajzok olvasása, értelmezése
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Oldható kötések
Nemoldható kötések
A gázhegesztés biztonsága
Az ívhegesztés biztonsága
Sajtoló-ponthegesztés biztonsága
A hegesztés környezeti hatásai
A hegesztés folyamatának és befejezésének
tűzvédelmi előírásai
Korrózióvédelem alkalmazása
Kötőelem táblázatok használata

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

B

Szakmai ismeretek

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Típus

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

4
4
3
5
5
5

Szakmai készségek

Gépészeti rajzok olvasása
Gépészeti részletrajzok olvasása, értelmezése
Hegesztési varratjelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek
értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések
értelmezése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata

26/55

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Szint

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x
x
x
x
x

Szabálykövető magatartás
Biztos kéztartás
Térlátás

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Személyes kompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x
x

x

Irányíthatóság
Együttműködési készség

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Társas kompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x

Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés,
elővigyázatosság

3.5

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Módszerkompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
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Demonstráció
Projektmunka
Számítógépes szimuláció
Információk, ismeretek rendszerzése
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Mérés, az eredmény értékelése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/0220-11 Gépészeti kötések elméleti alapjai: 68 óra
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük
Oldható kötések
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése
Csavarozás és szerszámai
Csavarbiztosítási eljárások jellemzői
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet készítés és a
csavarkötés munkabiztonsági előírásai
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk
Nem oldható kötések
Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása
A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei
Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros),
alkalmazási területük, ábrázolásuk
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések
Hegesztés: a kötések rajzi ábrázolásának értelmezése, a hegeszthetőség feltétele,
a gázhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai
a villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzőik:
fogyóelektródás hegesztés,
wolfram elektródás hegesztés
széndioxid védőgázos hegesztés,
fedett ívű hegesztés
A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe
Az adhézió fogalma
A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott segédanyagok
Savas és savmentes dezoxidáló szerek
Az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése
A lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
A ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
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− Gyakorlat
2.0/0220-11 Gépészeti kötések készítése: 176 óra
Ékfajták, és beépítési megoldásaik, szerszámai eszközei, műveletei, az össze- és szétszerelés
gyakorlása
Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, szerszámai, eszközei műveletei, az össze- és
szétszerelés gyakorlása
Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és
rögzítési módszerek, ezek elemei, szerszámai, készülékei, eszközei, a be- és kiszerelés
gyakorlása
A csavar-, ék-, reteszkötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során
A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek
kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági előírásai
A szegecskötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása,
alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során
Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek
A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági előírások
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei, kötési módok
A ragasztás biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, előírások
Forraszanyagok, a forrasztólámpa működése
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat és tömeggyártás forrasztási eljárásai
A forrasztás munkabiztonsági előírásai
Gázhegesztő berendezések, tartozékok, hegesztésnél alkalmazott gázok, lángfajták,
varratfajták, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása és eljárása, a lánghegesztés
munkabiztonsági előírásai
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése
Lánggyújtás, különböző minőségű lángok beállítása
Olvasztás, tompa- és sarokvarratok készítése
Lángvágás
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, művelete
Áramerősség beállítás és elektróda kiválasztás táblázatból
Varratfajták
Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése
Áramerősség beállításának gyakorlása különböző feszültség-források, anyagok és elektródák
esetén
Ívgyújtás gyakorlása, tompa- és sarokvarratok készítése
Komplex munkák, ellenőrző feladatok
AWI, AFI hegesztés
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

4.

A modul azonosítója és megnevezése
3687-11 Gyártósori összeszerelő feladatai

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
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Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
4.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

172 óra
384 óra

4.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:
4.4

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Alkalmazza a minőségirányítással kapcsolatos szabványokat
Irányítással
alkalmazza
a
matematikai
statisztikai
módszereket
Alkalmazza a statisztikai folyamatirányítást (SPC)

4.0/3687-11 Karbantartás

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

Feladatprofil

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x
x

x

x

x

Oldható kötéseket létesít

x

x

Nemoldható kötéseket létesít
Alkalmazza az alapvető forgácsoló gépeket

x

x

x

x

Működteti a számjegyvezérlésű szerszámgépeket
Hidraulikai, pneumatikai elemeket javít

x

x

x

x

x

x

Felméri a numerikusan, hidraulikusan,
irányított berendezések állapotát
Beállítja a gépek alapparamétereit

pneumatikusan

Használja az egyéni és alkalmazza a kollektív munkavédelmi
eszközöket
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket

x
x

x

x

x
x

Elvégzi a napi karbantartást
Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat
d
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x

x
x

x

4.0/3687-11 Karbantartás

Dokumentálja az átadás-átvételt
Hidraulikai, pneumatikai elemeket szerel
Hidraulika rendszer hibát megállapít
Pneumatika rendszer hibát megállapít
Hidraulika rendszer hibát elhárít

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

Feladatprofil

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pneumatika rendszer hibát elhárít
Villamos rendszerelemeket szerel
Elektronikai rendszerelemeket szerel

x

x

x

x

x

x

x

x

B
D
B

Gyártási dokumentáció
Vonatkozó jogszabályok ismerete
Biztonsági adatlapok tartalma

C
B

Műveletterv fogalma, tartalma
Műveleti utasítás formai és tartalmi
követelményei
Gyártmánykatalógusok használatának
ismerete
Menetellenőrzés
Felületek ellenőrzése
Fogaskerekek mérése

D
B
B
C
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x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.0/3687-11 Karbantartás

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

Elektronikus mérőeszközök
Digitális méréstechnika
Számítógépes mérőeszközök

x

x

C

Sorozatmérés eszközei

x

C
C
D
D
D
D

Pneumatikus, elektromos mérőeszközök
Gyártásszervezési alapfogalmak
Egyedi munkahelyes összeszerelés fogalma
Mozgó munkahelyes szerelés fogalma
Futószalag rendszerű gyártás
Automatizált szerelés

x

D

Szakmai ismeretek

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Munkadarab szállító berendezések

x

x

D

Munkahely mozgató rendszerek

x

x

D
D

Alkatrészellátó egységek
Szerelő egységek

x

x

x

x

D
D

Robotok
Mérő, beállító egységek

x

x

x

x

D

Ellenőrző, végellenőrző egységek

D

Ergonómiai ismeretek

D
D

Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
Gyártósori munkahelyek kapcsolata

x

x

x

x

D

Gyártósorok irányítási rendszere

x

x

C

Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi

x

B

Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk

B
D
B

Tervszerű karbantartás
TPM karbantartási rendszer
CNC-technika alkalmazása a gyártásban

C

Megmunkáló központok

x

C

Az integrált számítógépes gyártás

x

x
x
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4.0/3687-11 Karbantartás

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

C
C
C

Típus

1.0/3687-11 Minőségirányítás

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

Tananyagegységek

x
x

x
x

x

x

x
x

x

D

Rugalmas gyártórendszerek

x

D

Gyártósorok mechanikus elemei

x

D

Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab
továbbítás

x

D
D
D

Palettás gyártósorok
Konvejorsorok
Gyártósorok hidraulikus elemei

x

D
C

Sajtoló egységek
Munkadarab-befogó egységek

x

C

Munkadarab-emelő lift

x

C

Gyártósorok pneumatikus elemei

x

C

Rögzítő egységek

x

C

Tömítettség vizsgáló egységek

x

C

Csavarozó gépek

x

C

Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása

x

C
C
C
C
C
C
C

x
x

B

Alkatrészellátás, alkatrész adagolás
Logisztikai rendszer
Szerszámok, mérőeszközök
Minőségfejlesztés
Előszerelő csoportmunkahelyek
Részegységeket előállító munkahelyek
CNC vezérlésű megmunkáló gépek,
megmunkáló központok
Kis teherbírású emelőgépek

A
B

Speciális munkavédelmi ismeretek
Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk

B
C
C

Hűtő-, kenőanyagok
Termékekkel kapcsolatos fogalmak
Minőségirányítással és minőségellenőrzéssel
kapcsolatos fogalmak
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4.0/3687-11 Karbantartás

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

B

Selejttel kapcsolatos fogalmak

A

Termékek azonosítására, nyomon követésére
vonatkozó követelmények
Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem
megfelelő termékek kezelésére vonatkozó
Helyesbítő tevékenységre vonatkozó
követelmények
Belső minőségügyi felülvizsgálatok

A
C
C
C
C
A
C
C
C
D
B
B
D
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A

Munkatársak képzésére vonatkozó
követelmények
Minőségi Kézikönyv
Munkautasítások használatának ismeretei
Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés,
végellenőrzés
Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek
minőségének szabályozása, gyártásközi
Gépek, berendezések minőségképességének
vizsgálata
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
Gépek, berendezések minőségképességének
vizsgálata
Hulladékgazdálkodás
Szerelőszerszámok
Szerelés gépei, készülékei
Anyagmozgatás, teheremelés
Szerelés, hibaelhárítás
Gépi berendezésekkel kapcsolatos
munkavédelem és biztonságtechnika
Gépek szerelésének munkabiztonsági
szabályai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági
szabályai
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4.0/3687-11 Karbantartás

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

B
C
C
A
C
C

Segédenergia szerepe, előállítása, levegőelőkészítés
Nagynyomású közeg biztonságtechnikája,
berendezései
Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.
Pneumatikus kör felépítése
Út-, követő-, időterv vezérlés
Energia közvetítő anyagok

B
B
B
C

Energia átalakítók
Hidraulikus kör felépítése
Út-, követő-, programvezérlés
Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők,
jeltárolók

C

Jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és
beavatkozó szervek
Elektro-pneumatika

C
C
C
B

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

B
C

Elektro-hidraulika
Szabályozástechnika segédenergiái
Pneumatikus szabályozás elemei, érzékelők,
szabályozók
Végrehajtó és beavatkozó szervek
Villamos szabályozás, PID szabályozók

C
B
B

Távadók, végrehajtó és beavatkozó szervek
Elektronikai, elektrotechnikai ismeretek
Villamos méréstechnikai ismeretek

x

x
x
x
x
x
x

Tananyagegységek

35/55

4.0/3687-11 Karbantartás

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x

3
3
3
3
4
4
4
4
3
5
3
5

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

4.0/3687-11 Karbantartás

5

Elemi szintű számítógép használat
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, jelzések
értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések
értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Mérőeszközök használata
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
értelmezése
Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák használata
Forgácsoló gépek kezelése
Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata
Egyéb mérőműszerek használata
Környezetvédelem iránti elkötelezettség

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

Szakmai készségek

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Szint

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

Tananyagegységek
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37/55
3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

4.0/3687-11 Karbantartás

Együttműködési készség
Határozottság
Irányítási készség
2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

Társas kompetenciák
1.0/3687-11 Minőségirányítás

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Tananyagegységek

4.0/3687-11 Karbantartás

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
1.0/3687-11 Minőségirányítás

Személyes kompetenciák

Tananyagegységek

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

4.5

2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek

3.0/3687-11 Gyártási ismeretek

4.0/3687-11 Karbantartás

Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelem megosztás

1.0/3687-11 Minőségirányítás

Módszer kompetenciák

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Munkafolyamat lépéseinek rögzítése begyakorlással
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3687-11 Minőségirányítás: 34 óra
Minőségirányítás alapismeretei
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai
A minőségbiztosítási rendszer és szabványos követelményei
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció
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A módszerek kialakulása, tudományos alapja, gazdaságossága, előnyei a hagyományos
módszerekkel szemben.
Alkalmazási területek:
tömegcikkek átvételi ellenőrzése,
tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
Minőségvizsgálati módszerek
Statisztikai módszerek
Megbízhatóság
Minőséget támogató módszerek
Minőségtervezés
Tömegcikkek matematikai, statisztikai gyártásszabályozása:
előzetes adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme,
szórása
ellenőrzési határok, beavatkozási határok, ellenőrzési kártyák, szabályozókártyák
A korszerű számítógépes eszközök bemutatása, gyakorlás
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata:
Géppontossági vizsgálatok,
geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák pontosságának vizsgálata
(nem statisztikai módszer)
Minőségképesség vizsgálat elve, menete:
gép beállítása,
próbasorozat gyártása,
vizsgált jellemző mérése,
statisztikai jellemzők számítása,
a tűrésmező és a szórás összevetése,
A munka számítógépes támogatása
2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek: 18 óra
Műszaki rajz alapjai
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai
fémszerkezetek rajzai
technológiai rajzok
Gyártási dokumentáció
A művelettervezés okmányai, ügyvitele
A műveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása
A helyzet meghatározás és a bázisok szerepe
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a bázisok fogalma, fajtái
a bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák
Alap és speciális mérések
Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, tolómérő, mikrométer,
indikátorok használatával, az eredő mérési bizonytalanság meghatározása
Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, szinusz-vonalzóval)
Kúposság mérés
Idomszeres mérés, felületi érdesség mérése, összetett alak- és helyzetmérés
Mérési jegyzőkönyv készítése
Mérési rendszerek
Mértékegység-rendszerek
A hosszúságmérések alapelve. Mérési bázis
A hossz- és szögméréseknél fellépő jellegzetes hibák
A mérési eredmény bizonytalansága (mérési bizonytalanság). Az eredő mérési
bizonytalanság kiszámítása
A mérési feladathoz illeszkedő mérőeszközök kiválasztásának szempontjai
Mechanikai hossz mérőeszközök jellemzői (mérőhasábok, tolómérő, mikrométer,
indikátorok)
Optikai hossz mérőeszközök jellemzői, villamos elven működő hossz mérőeszközök
Szögmérő eszközök
Kúposság mérése
Tűrés illesztés alapfogalmai, idomszerek jellemzői
A felületi érdesség és mérése
Alak- és helyzettűrés, alak és helyzetellenőrzés
Mérési jegyzőkönyv tartalma, felépítése
Elektronikus mérőeszközök, digitális méréstechnika, számítógépes mérőeszközök,
Sorozat mérés eszközei, velük szemben támasztott követelmények pneumatikus,
elektromos mérőeszközök, mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása
Mechanikai vizsgálatok szakítóvizsgálat: szakítógépek felépítése, működési elve,
próbadarabok előkészítése, diagram felvétele különböző próbatestek esetén, a szakító
diagram értékelése, anyagjellemzők kiszámítása
Keménységvizsgálat: keménységmérés jelentősége, típusai, eszközei, próbadarabok
előkészítése, keménységvizsgálat különböző módszerekkel, Poldi, HB, HRC, HV
3.0/3687-11 Gyártási ismeretek: 86 óra
Gyártásszervezési alapfogalmak, egyedi munkahelyes összeszerelés, mozgómunkahelyes
szerelés, futószalag-rendszerű gyártás, automatizált szerelés
CNC-technika alkalmazása a gyártásban, megmunkáló központok, az integrált
számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállító egységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
sajtolóegységek, munkadarab befogóegységek, munkadarab emelőlift, egyszerűbb CNCtechnika alkalmazása a gyártásban, megmunkáló központok, az integrált számítógépes
gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállító egységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek
A gyártósorok pneumatikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
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Rögzítő egységek, tömítettség vizsgáló egységek, csavarozó gépek, egyszerűbb beállítási
feladatok
A gyártósorok szerepének értelmezése, a gyártósorok felépítésének elemzése, gyártósorok
irányítása
Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása, gyártósori munkahelyek kapcsolata,
gyártósorok irányítási rendszere, az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
Alkatrészellátás, alkatrész adagolás, logisztikai rendszer, szerelt egységek, szerszámok,
mérőeszközök, gyártási dokumentációk
4.0/3687-11 Karbantartás: 34 óra
Kinematikai jellegű rajzok
A forgácsoló szerszámgépek általános jellemzése
Fő egységeik, karbantartásuk
Forgómozgást létesítő főhajtóművek
Egyenes mozgású főhajtóművek
Mellékhajtóművek
Géptest
Kezelő elemek és segédberendezések
Szerszámgépek felépítése, fő részeik
Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek és
műszerek
Szétszerelés, hibajegyzék, karbantartási terv
− Gyakorlat
1.0/3687-11 Minőségirányítás: 82 óra
Minőségirányítás gyakorlata
Átvételi ellenőrzés
Gyártásközi ellenőrzés
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
A korszerű számítógépes eszközök bemutatása kezelése, gyakorlás
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció
Minőséget támogató módszerek bemutatása
2.0/3687-11 Műszaki alapismeretek: 36 óra
Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, szinusz-vonalzóval)
Kúposság mérés
Idomszeres mérés, felületi érdesség mérése, összetett alak- és helyzetmérés
Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, tolómérő, mikrométer,
indikátorok használatával
Mérési jegyzőkönyv készítése
A mérési feladathoz illeszkedő mérőeszközök kiválasztása
Optikai hossz mérőeszközök alkalmazása
Szögmérő eszközök használata
Alak- és helyzettűrés, alak és helyzetellenőrzés
A felületi érdesség és mérése
Elektronikus mérőeszközök, digitális méréstechnika, számítógépes mérőeszközök
alkalmazása, mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása
Mechanikai vizsgálatok
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Szakítóvizsgálat
Próbadarabok előkészítése, diagram felvétele különböző próbatestek esetén
Keménységvizsgálat különböző módszerekkel
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
3.0/3687-11 Gyártási ismeretek: 196 óra
Egyedi munkahelyes összeszerelés, mozgómunkahelyes szerelés, futószalag-rendszerű
gyártás, automatizált szerelés
CNC-technika alkalmazása a gyártásban, megmunkáló központok, az integrált
számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállító egységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek működésének elemzése, gyakorlás
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
sajtolóegységek, munkadarab befogóegységek, munkadarab emelőlift, egyszerűbb CNCtechnika alkalmazása a gyártásban,
Megmunkáló központok, az integrált számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas
gyártórendszerek felhasználása
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése, beállítási
feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
rögzítő egységek,
tömítettség vizsgáló egységek,
csavarozó gépek,
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása a gyártósorok felépítésének elemzése, a
gyártósorok részegységeinek funkcionális megfigyelése, gyártósorok irányításának
megfigyelése, gyártósori munkahelyek kialakítása, gyártósori munkahelyek kapcsolata,
gyártósorok irányítási rendszere, az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
Alkatrészellátás, alkatrész adagolás, logisztikai rendszer megfigyelése, szerelt egységek
becsatlakoztatása, szerszámok, mérőeszközök biztosítása
4.0/3687-11 Karbantartás: 50 óra
Forgácsoló szerszámgépek, egységeik, karbantartásuk gépkönyv alapján
Forgómozgást létesítő főhajtóművek
Egyenes mozgású főhajtóművek
Mellékhajtóművek
Géptest
Kezelő elemek és segédberendezések karbantartása
Szerszámgépek felépítése, fő részeik karbantartása
Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek és
műszerek használata
Szétszerelés, hibajegyzék összeállítás gyakorlása
Karbantartási terv összeállítás gépkönyv alapján
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
42/55

5.

A modul azonosítója és megnevezése
3688-11 Gépjárművek felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése (közúti
gépjárműépítő, szerelő)

5.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

5.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

272 óra
596 óra

5.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

5.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Feladatprofil

Ellenőrzi az előző műveleti helyről átvett terméket
Felméri az elvégzendő munkát
Műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Betartja a technológiai folyamatok előírásait
Szükséges szerszámokat, eszközöket használ, karbantart
Mérőeszközöket, műszereket használ
Elvégzi a technológiai műveleteket
Folyamatosan végzi az üzemeltetéshez, működéshez
szükséges feladatokat
Villamos rendszer elemeket szerel
Hidraulikus rendszer elemeket szerel
Pneumatikus rendszer elemeket szerel
Mechanikai rendszer elemeket szerel
Ellenőrzi az elvégzett munkát
Technológiai utasításnak megfelelően dokumentál
Diagnosztikai feladataihoz hardver és szoftver eszközöket
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2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

Tananyagegységek

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Feladatprofil

használ
Javítást, cserét végez gépjármű rendszereken
Informatikai eszközöket alkalmaz
Mérési eredményeket dokumentál
Anyagjegyzéket készít, használ
Javítható hiba esetén elvégzi a javítást
Elkülöníti a gyártás során kifogásolt tételeket
Alkalmazza a minőségbiztosítási előírásokat

2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

Tananyagegységek

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Részt vesz a technológia hatékonyságának fejlesztésében
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

x

Szakszerűen kezeli és tárolja a veszélyes anyagokat

x

x

1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Tananyagegységek

B
B
B

Számítógépes diagnosztika
Műszaki adatbázisok
Vizsgálati eredmények dokumentálása

x

x

x

x

x

x

B
B
B
B
B
B
B
B
A

Rajzolvasási ismeretek
Gépelem rajzok
Szerelési rajzok
Villamos kapcsolási rajzok
Hidraulikus kapcsolási rajzok
Pneumatikus kapcsolási rajzok
Szerelési ismeretek
Szerelőszerszámok, célszerszámok ismerete
Veszélyes munkafolyamatok, technológiák

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Típus

Szakmai ismeretek
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1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Tananyagegységek

A
B
B

Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
Mérésismeret
Mérőeszközök ismerete

x

x

x

x

x

x

B

Szakkifejezések ismerete

x

x

B
B
B

Munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Munkavállaló, munkáltató jogai, kötelességei
Elsősegélynyújtás, balesetek bejelentése

x
x

x

x

x

Típus

Szakmai ismeretek

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5

Szakmai készségek

Köznyelvi beszédkészség
Köznyelvi íráskészség
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű íráskészség
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Villamos rajz olvasása, értelmezése
Hidraulikus rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus rajz olvasása, értelmezése
Gépi és kézi kötőelem-szerelő szerszámok használata
Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése
Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek kezelése,
értelmezése

x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Szint

1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működése, ellenőrzése

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tananyagegységek
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2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Kézügyesség
Pontosság
Precizitás

1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

Személyes kompetenciák

x

x
x

x

x

Kapcsolatteremtő készség
Együttműködési készség
Irányíthatóság

2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Társas kompetenciák

1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

Problémakezelés – megoldás
Körültekintés
Módszeres munkavégzés
5.5

2.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Módszerkompetenciák

1.0/3688-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

Tananyagegységek

x
x

x
x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Számítógépes szimuláció
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Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Munkafolyamat lépéseinek rögzítése begyakorlással
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3688-11 Gépjárművek szerkezeti felépítése, működése, ellenőrzése: 272 óra
Gépjárművek karosszériájának felépítése, funkciói
utastér, csomagtér, motortér elemei, egyéb elemek
Járműmotorok felépítése, működése
belsőégésű motorok, hajtóanyagok
Nyomatékváltók felépítése, működése,
manuális és automata nyomatékváltók, a hajtáslánc elemei
Gépjárművek futóművének felépítése, szerkezete, funkciói
futómű felfüggesztések, hajtásmódok
Fékrendszerek felépítése, működése
hidraulikus és légfék rendszerek, tartósfékek, elektronikus fékrendszerek
Gépjárművek kormányszerkezeteinek felépítése, működése
mechanikus, hidraulikus és villamos működésű kormányszerkezetek
Járművek aktív, passzív biztonsági rendszereinek felépítése, működése
légzsákrendszerek, övfeszítők és egyéb utas biztonsági rendszerek
Gépjárművek komfort rendszereinek felépítése, működése
klímaberendezések, szórakoztató elektronikai berendezések, elektronikus működtetésű
karosszéria elemek, kiegészítő fűtés, stb.
Gépjárművek vagyonvédelmi rendszereinek felépítése, működése
riasztóberendezések, műholdas rendszerek, stb.
Hibrid hajtású járművek fajtái, felépítése, működése
hajtáslánc felépítése, hajtóanyagok
Villamos hálózatok elemei, feladata, felépítése
elektrotechnikai alapismeretek
elektronikai alapismeretek
egyenáramú, kisfeszültségű hálózat
egyenáramú, nagyfeszültségű hálózat
váltakozó áramú elemek
világító és jelző berendezések
műszerfal, műszeregység
Kommunikációs hálózat feladata, felépítése, működése
analóg hálózat
digitális hálózat (VAN, LIN, CAN…, MOST, FLEX-RAY)
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Gépjárművek üzemének ellenőrzési lehetősége és formái (on-board, off-board
diagnosztika)
diagnosztika fogalma, feladatai és eszközei
mechanikus, hidraulikus, pneumatikus rendszerek és rendszerelemek diagnosztikája
villamos rendszerek és rendszerelemek diagnosztikája
soros, párhuzamos, periféria diagnosztika
a diagnosztika hardver és szoftver elemei, adatbázisok
a diagnosztika eszközei, általános és speciális mérőeszközök és rendszerek
− Gyakorlat
2.0/3688-11

Gépjárművek szerkezeti
gyakorlata: 596 óra

felépítése,

működésének,

ellenőrzésének

Járműmotorok szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
belsőégésű motorok
Nyomatékváltók szerelése, ellenőrzése, minősítése, (javítás, csere)
manuális és automata nyomatékváltók, a hajtáslánc elemeinek szerelése, ellenőrzése,
minősítése (javítás, csere)
Gépjárművek futóművének szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
futómű felfüggesztések
Fékrendszerek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
hidraulikus és légfék rendszerek, tartósfékek, elektronikus fékrendszerek
Gépjárművek kormányszerkezeteinek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
mechanikus, hidraulikus és villamos működésű kormányszerkezetek
Járművek aktív, passzív biztonsági rendszereinek szerelése, ellenőrzése, minősítése
(javítás, csere)
légzsákrendszerek, övfeszítők és egyéb utas biztonsági rendszerek szerelése
Gépjárművek vagyonvédelmi rendszereinek, rendszerelemeinek szerelése, ellenőrzése,
minősítése (javítás, csere)
Gépjárművek komfort rendszereinek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
klímaberendezések, szórakoztató elektronikai berendezések, elektronikus működtetésű
karosszéria elemek, kiegészítő fűtés, stb.
Hibrid hajtású járművek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
Villamos hálózatok szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
egyenáramú, kisfeszültségű hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
egyenáramú, nagyfeszültségű hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése
váltakozó áramú elemek szerelése, ellenőrzése, minősítése
világító és jelző berendezések szerelése, ellenőrzése, minősítése
műszerfal, műszeregység szerelése, ellenőrzése, minősítése
Kommunikációs hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
analóg hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése
digitális hálózat (VAN, LIN, CAN…, MOST, FLEX-RAY) szerelése, ellenőrzése,
minősítése
Diagnosztikai feladatok végrehajtása, eszközök alkalmazása
általános mérőeszközök és speciális diagnosztikai műszerek kezelése
adatbázisok kezelése, alkalmazása
mérési eredmények értékelése és dokumentálása
technológiai előírások betartása
Technológiai és minőségbiztosítási előírások, folyamatok ismerete és betartása
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Környezetvédelmi és munkabiztonsági előírások ismerete és betartása
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata, karbantartása
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

6.

A modul azonosítója és megnevezése
3689-11 Logisztika, minőségbiztosítás, gazdasági ismeretek (gépjármű-építési, szerelési
logisztikus)

6.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

6.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

272 óra
596 óra

6.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

6.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Alkalmazza a korszerű logisztikai rendszereket.
Alkalmazza környezetvédelmi ismereteit a logisztikai
tevékenységei során.
Figyelemmel kíséri a logisztikai folyamatokat, felismeri a
rendellenességeket.
Biztosítja az anyagáramlás felügyeletét, és zavartalanságát.
Felismeri a hatékonyságnövelés lehetőségeit a technológiai és
logisztikai folyamatokban.
Biztosítja a megfelelő anyagmozgatás és tárolás technológia
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2.0/3689-11 Minőségbiztosítás,
gazdasági ismeretek

Feladatprofil

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

szerinti végrehajtását.
Elvégzi az előírt dokumentációs feladatokat.
Biztosítja az újrafelhasználható és maradék anyagok
kezelését.
Közreműködik a logisztikai folyamatok hatékonyságának
fejlesztésében.
Alkalmazza az informatikai eszközöket a logisztikai feladatok
végrehajtása során.
Használja a korszerű minőségbiztosítási rendszereket,
Alkalmazza minőségbiztosítási ismereteit a technológiai és
logisztikai folyamatokban.
Elvégzi a minőségbiztosítással kapcsolatos logisztikai
tevékenységeket.
Alkalmazza az informatikai eszközöket a minőségbiztosítási
folyamatban.
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat.
Munkája során alkalmazza:
− Munkaszerződések (tanulószerződések) formai
és tartalmi követelményeit.
− Tanulmányi szerződés, továbbképzés tartalmát,
formáit.
− Érdekképviselet, kollektív szerződés tartalmát,
feladatait.
− Normálás alapelemeit,
− Ergonómiai feladatokat, munkahely kialakítási
szempontokat
− A munkavégzés személyi feltételeit.
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Feladatprofil

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek
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x

x

x

x

x
x
x
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x
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Szakmai ismeretek

2.0/3689-11 Minőségbiztosítás,
gazdasági ismeretek

Típus

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek

B
B
A

Logisztikai alapfogalmak
Ellátási lánc
Logisztikai folyamatok és funkciók

x

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

Logisztikai teljesítmény
Termelési logisztika
Termelő rendszerek működtetése
Disztribúció elemei
Vállalati készletezés
Raktározási technológiák
Anyagmozgató rendszerek
Árutovábbítási technológiák
Csomagolás, árujelölés
Áru és környezetvédelem
Információs rendszerek, dokumentáció
Minőségbiztosítási alapfogalmak

x
x
x
x
x
x
x
x
x

B

Specifikus minőségbiztosítási előírások

x

B
C
B

Minőségbiztosítási dokumentumok
Folyamatszabályozás módszerei
Informatikai rendszerek a minőségbiztosítási
rendszerben
Munka- és tűzvédelmi eszközök használata

x
x

A

x
x

x
x

x
x

x
x

x

5
5
4
3
3

Szakmai készségek

Munkavédelmi eszközök használata
Információforrások kezelése
Informatikai eszközök alkalmazása
Elemi számolási készség
Köznyelvi szövegértés
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Szint

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

3
5
5
4

Szakmai készségek

Köznyelvi fogalmazás szóban, írásban
Gyári utasítások értelmezése
Jelképek értelmezése
Idegen nyelvű szakmai szöveg megértése

2.0/3689-11 Minőségbiztosítás,
gazdasági ismeretek

Szint

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x

x

Pontosság
Szabálykövetés
Döntésképesség

2.0/3689-11 Minőségbiztosítás,
gazdasági ismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek

x

x

x

x

Együttműködés
Irányítási készség
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Társas kompetenciák

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek

x

x

x

x

Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés
6.5

2.0/3689-11 Minőségbiztosítás,
gazdasági ismeretek

Módszerkompetenciák

1.0/3689-11 Logisztikai
alapfogalmak, folyamatok

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Munkafolyamat lépéseinek rögzítése begyakorlással
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3689-11 Logisztikai alapfogalmak, folyamatok: 236 óra
Logisztika fogalma, feladatai.
Logisztikai szervezet, ellátási lánc
Logisztikai folyamatok, funkciók
Beszerzési logisztikai feladatok
Termelési logisztikai feladatok
Elosztási (disztribúció) logisztikai feladatok
Raktározási feladatok, folyamatok technológiák, árujelölés
Anyagmozgatási, árutovábbítási folyamatok
Kiszolgálási színvonal, logisztikai teljesítmény
Költségek, értékelemzés, készletgazdálkodás
Vállalati logisztikai rendszerek
A logisztikai rendszerek kialakításának, működtetésének alapvető szempontjai, módszerei
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A készletekkel összefüggő tervezési, gazdálkodási és elemzési feladatok.
A készletgazdálkodás mutatói
Anyagszükséglet-számítás, kapcsolattartás
Adatok, információk a vállalati információs rendszerekben
Információs rendszer és szervezet kapcsolata
Vállalati információs rendszer formái, sajátos feladatai
Integrált vállalatirányítási rendszer
Logisztikai folyamatok adatállományai, szoftverek
Automatikus azonosítás, árukövetés, adatgyűjtés
Kommunikáció a szervezetek között, elektronikus adatcsere
2.0/3689-11 Minőségbiztosítás, gazdasági ismeretek: 32 óra
Minőség fogalma, gazdasági jelentősége, mutatói
Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek, szabványok
Teljes körű minőségbiztosítás értelmezése, követelményei
Minőség mérése a logisztikai folyamatokban
Minőség fejlesztés, problémamegoldás módszerei, alkalmazások
Statisztikai folyamatszabályozás
A logisztika környezetterhelése
Áruvédelem, veszélyes anyagok
Munkaszerződés, tanulmányi szerződés formai és tartalmi követelményei, továbbképzés
keretei
Munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Érdekképviseletek feladatai, működési feltételei, kapcsolatai
Munkahely kialakítás, ergonómia
Vezetői feladatok, célok, együttműködés, kommunikáció
− Gyakorlat
1.0/3689-11 Logisztikai alapfogalmak, folyamatok: 562 óra
Logisztikai szervezet, ellátási lánc működésének megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Logisztikai folyamatok, funkciók működésének megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Raktározási feladatok, folyamatok technológiák, árujelölés megfigyelése, elemzése,
gyakorlás
Anyagmozgatási, árutovábbítási folyamatok megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Vállalati logisztikai rendszerek megfigyelése, elemzése, gyakorlás
A készletekkel összefüggő tervezési, gazdálkodási és elemzési feladatok gyakorlása
Anyagszükséglet-számítás, kapcsolattartás megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Információs rendszer és szervezet kapcsolata megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Vállalati információs rendszer formái, sajátos feladatai megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Integrált vállalatirányítási rendszer megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Logisztikai folyamatok adatállományai, szoftverek megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Automatikus azonosítás, árukövetés, adatgyűjtés megfigyelése, elemzése, gyakorlás
Kommunikáció a szervezetek között, elektronikus adatcsere megfigyelése, gyakorlás
2.0/3689-11 Minőségbiztosítás, gazdasági ismeretek: 34 óra
Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek, szabványok megismerése, elemzése
Minőség mérése a logisztikai folyamatokban, megismerése, elemzése
Minőség fejlesztés, problémamegoldás módszerei, alkalmazások, gyakorlás
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Statisztikai folyamatszabályozás, megismerése, elemzése
Áruvédelem, veszélyes anyagok kezelése, gyakorlás
Munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, megismerése
Érdekképviseletek feladatai, működési feltételei, kapcsolatai, megismerése, elemzése
Munkahely kialakítás, ergonómia, elemzése, alkalmazása
Vezetői feladatok, célok, együttműködés, kommunikáció megismerése, gyakorlása
6.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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