MECHATRONIKUS-KARBANTARTÓ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 523 01 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Mechatronikus-karbantartó

Szakképesítések köre:
Részszakképesítések:
Szakképesítés-elágazások:
Szakképesítés-ráépülések:

Nincs
Nincsenek
Nincs

Hozzárendelt FEOR szám:

7443

Szakképzési évfolyamok száma:

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

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:
2.

szervezhető
a képzési idő felét követően

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.
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 a szakképző iskola
bevonásával ellenőrzi.
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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 óraterve
3 szakképző évfolyam esetén
Mechatronikus-karbantartó szakképesítés
Szakmai követelménymodul/
Tananyagegység

azonosítója

megnevezése

Informatikai,
munkaszervezési és 0900-11
tervezési, technológiai
alaptevékenységek végzése
1.0/0900-11 Műszaki informatika

Óraszám
Csoport- Képzési
1/9.
2/10.
3/10.
évfolyam évfolyam évfolyam bontás helyszín

e

gy

90

198

Munkavédelem,
munkaszervezés

Villamos-, pneumatikus-,
hidraulikus- és
3674-11
mechatronikai szerelési
alapismeretek
1.0/3674-11

Műszaki ábrázolás és
dokumentációs ismeret

Villamos alapismeretek és
2.0/3674-11 mechatronikai szerelési
alapgyakorlatok
Pneumatikus és hidraulikus
3.0/3674-11 vezérlések alapismerete és
felépítése
3675-11

gy

e

gy

e

I
198
N

180 180 36

tanterem
Szakmai
vizsga
tanterem
rajzterem

N
144

36

Mechatronikai rendszerek
vezérlése és szabályozása

N

36

tanműhely

36

72

36

Sz.g. terem

I

36

72

gy

Szintvizsga

54

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok
3,0/0900-11

e

36

N

I

tanterem
tanműhely

I

pneumatika
labor
hidraulika
labor
Szakmai
vizsga

216 360

Elektronikai alapismeretek
1.0/3675-11 és villamos szerelési
gyakorlatok

72

Ipari számjegyvezérlésű
2.0/3675-11 berendezések kezelése és
programozása

72

3.0/3675-11 Ipari irányítástechnika
Gépek és rendszerek
mechanikai és villamos
3676-11
elemeinek be- és
kiszerelése
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Értékelési
időpont

144

N

144

72

72

36

54

N

N

96

128

I

tanterem
tanműhely

I

tanterem
forgácsoló
tanműhely
CNC robot labor

I

tanterem
irányítástechnikai
labor
Szakmai
vizsga

36

1.0/3676-11 Hajtások szerelése

54

Ipari információs hálózatok
2.0/3676-11
szerelése

64

32

3.0/3676-11 Gépek biztonságtechnikája
Gépek és rendszerek
kezelése, üzemeltetése,
3677-11
karbantartása, javítása és
átadása az ügyfeleknek

64

Gépek és rendszerek
2.0/3677-11
karbantartása és javítása
Egyedi berendezések
felépítése és gyártása

4.0/3677-11

Gépek és rendszerek átadása
az ügyfeleknek

64

64

N

N

I

I

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület

I

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület
Szakmai
vizsga

128 555

Gépek és rendszerek
1.0/3677-11
kezelése és üzemeltetése

3.0/3677-11

N

tanterem
tanműhely
hegesztő.tm
-

32

331

128

N

N

96
32

N

I

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület

I

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület

I

tanműhely
üzemi
szakterület
tanterem

Összesen: 270 378 288 450 224 683

2293

elmélet 782
gyakorlat 1511
elmélet aránya %
Összefüggő szakmai gyakorlat első év

30
140

Összefüggő szakmai gyakorlat második év

tanműhely

160

üzemi szakterület

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.
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2 szakképző évfolyam esetén
Mechatronikus-karbantartó szakképesítés
Szakmai követelménymodul/
Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Informatikai,
munkaszervezési és 0900-11 tervezési, technológiai
alaptevékenységek
végzése
1.0/0900-11 Műszaki informatika

Óraszám
1/11.
2/12.
Csoportévfolyam évfolyam bontás
e

gy

90

198

Munkavédelem,
munkaszervezés

Villamos-, pneumatikus-,
hidraulikus- és
3674-11
mechatronikai szerelési
alapismeretek
1.0/3674-11

Műszaki ábrázolás és
dokumentációs ismeret

gy

e

gy

I
198

Sz.g. terem

I

36

N

tanműhely
tanterem
Szakmai
vizsga

180 252
72

tanterem
rajzterem

N

Villamos alapismeretek és
2.0/3674-11 mechatronikai szerelési
alapgyakorlatok

72

144

N

I

tanterem
tanműhely

Pneumatikus és hidraulikus
3.0/3674-11 vezérlések alapismerete és
felépítése

36

108

N

I

pneumatika
labor hidraulika
labor

Mechatronikai
3675-11 rendszerek vezérlése és
szabályozása
Elektronikai alapismeretek
1.0/3675-11 és villamos szerelési
gyakorlatok
Ipari számjegyvezérlésű
2.0/3675-11 berendezések kezelése és
programozása

144 288 64
72

72

Gépek és rendszerek
mechanikai és villamos
3676-11
elemeinek be- és
kiszerelése
1.0/3676-11 Hajtások szerelése

64

64

18

54

112 144

18

54

16

64
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I

tanterem
tanműhely

N

I

tanterem
forgácsoló
tanműhely CNC
- robot labor

N

I

tanterem
irányítástechnikai labor

N

144

Ipari információs hálózatok
2.0/3676-11
szerelése

Szakmai
vizsga

64

144

3.0/3675-11 Ipari irányítástechnika

Értékelési
időpont

Szintvizsga

54

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok
3,0/0900-11

e

Képzési
helyszín

16

64

Szakmai
vizsga

N

N

I

tanterem
tanműhely
hegesztő.tm-

I

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület

32

3.0/3676-11 Gépek biztonságtechnikája
Gépek és rendszerek
kezelése, üzemeltetése,
3677-11
karbantartása, javítása és
átadása az ügyfeleknek

64

Gépek és rendszerek
2.0/3677-11
karbantartása és javítása
Egyedi berendezések
felépítése és gyártása

4.0/3677-11

Gépek és rendszerek
átadása az ügyfeleknek

N

I

Szakmai
vizsga

128 557

Gépek és rendszerek
1.0/3677-11
kezelése és üzemeltetése

3.0/3677-11

64

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület

32

333

128

N

N

96
32

N

I

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület

I

tanterem
tanműhely
üzemi
szakterület

I

tanműhely
üzemi
szakterület
tanterem

Összesen: 432 792 304 765

2293

elmélet 736
gyakorlat 1557
elmélet aránya %
Összefüggő szakmai gyakorlat első év

30
160

üzemi szakterület

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
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése
0900-11
végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek

1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

1.3

90 óra
198 óra

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

1.4

35 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!

Hardvert, jogtiszta szoftvereket
alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és
integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és
kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai
biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű
szakmai szöveget megért
Terveket, műszaki leírásokat olvas,
értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános
szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási
előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a
felhasználandó anyagszükségletet
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3,0/0900-11
Munkavédelem,
munkaszervezés

Feladatprofil

2.0/0900-11
Műszaki
alapgyakorlatok

1.0/0900-11
Műszaki
informatika

Tananyagegységek

Kiválasztja a munkafolyamathoz
szükséges eszközöket, szerszámokat,
készülékeket

x

Munkaműveletekről vázlatos rajzot
készít

x

Mechanikus és villamos
mérőeszközökkel elvégzi a technológiai
alapműveletekhez szükséges méréseket

x

Fém és műanyag munkadarabokat
megmunkál (vág, fúr, forgácsol,
fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

x

Villamos és mechanikai kötéseket készít

x

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a
technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről
jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi
oktatáson

x
x
x

Betartja és betartatja a munka-, baleset-,
tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási
technológiára vonatkozó előírásokat

x

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben,
elsősegélyt nyújt

x

Betartja és betartatja a veszélyes és a
szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a
veszélyes anyagokra vonatkozó
előírásokat

x

3,0/0900-11
Munkavédelem,
munkaszervezés

Szakmai ismeretek

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

Típus

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

A

Általános munkavédelem

x

A

Általános tűzvédelem

x

A

Elsősegélynyújtás

x

A

Érintésvédelem

x

A

Tűzoltó készülékek

x

B

Mechanikai mérések

x

B

Műszaki ábrázolás

x

B

Műszaki dokumentáció

x

B

Villamos és gépész rajzjelek

x

C

Általános anyagismeret

x

C

Elektronikus mérőműszerek

x

C

Finommechanikai elemek

x

C

Környezetvédelem

C

Mechanikai mérőműszerek

x
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x

C

C

Szabványok felépítése és rendszere
Számítógépek felépítése és alkalmazása,
perifériák
Villamos gépek biztonságtechnikája

D

Elektromechanikus mérőműszerek

x

D

Elektrotechnikai alapismeretek

x

D

Gépelemek

x

D

Gyártásismeret

x

C

x
x
x

D

Informatikai angol nyelv

D

Mechanika

x

D

Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai

D

Veszélyes hulladékok kezelése

D

Villamos mérések

x

E

Elektronikus áramkörök

x

x
x
x

4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2

Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Szakmai számolási készség
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Műszaki rajz készítése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,
megértése
Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

8/36

3,0/0900-11
Munkavédelem,
munkaszervezés

Szakmai készségek

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

Szint

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

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

Kézügyesség
Mennyiségérzék

3,0/0900-11
Munkavédelem,
munkaszervezés

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

Személyes kompetenciák

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

x
x

Prezentációs készség
Kommunikációs készség
Nyelvhelyesség

3,0/0900-11
Munkavédelem,
munkaszervezés

Társas kompetenciák

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

x
x
x

1.5

Logikus gondolkodás

x

Rendszerező képesség

x

Módszeres munkavégzés

x

3,0/0900-11
Munkavédelem,
munkaszervezés

Módszerkompetenciák

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
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Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/0900-11 Műszaki informatika: 54 óra
Informatikai alapismeretek.
Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés,
átnevezés. Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített
állomány létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője
Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok
használata. Több program összehangolt alkalmazása
A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és
alkalmazása
A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linux alatt:
Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során
A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és
működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok
elleni védelem)
Szövegtervezés, elrendezés, tördelés
A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése
Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások)
Vetítési beállítások, animáció, slideshow
Bemutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból
A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok
alkalmazása
A hálózatok vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának
rendje. Az iskolai azonosító használata. Saját e-mail cím
Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése.
Levelezési listák és hírcsoportok
Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel
Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása
Adatvétel és küldés a távoli szerverre
Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok
3.0/0900-11 Munkavédelem, munkaszervezés: 36 óra
A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
Minőségbiztosítás:
Alapfogalmak, meghatározások
A minőségirányítás és minőségbiztosítás fogalmai, rendszerelemei
A minőségügyi rendszerre vonatkozó szakkifejezések.
Termékek, szolgáltatások minőségi jellemzői
Minőségellenőrzés, minősítés feladatai, módszerei, végrehajtása
A mérési adatok feldolgozása.
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A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a
felelősségérzet kialakítása
Munka és környezetvédelem
Általános munkavédelem
Munkabiztonsági ismeretek
Munkavégzés szabályai
Érintésvédelem
Villamos gépek biztonságtechnikája
Elsősegélynyújtási ismeretek
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzoltó berendezések, eszközök
Környezetvédelmi ismeretek
Veszélyes hulladékok kezelése
Munkafolyamat megtervezésének és irányításának elsajátítása
Üzemirányítási alapismeretek
Egyeztetés a munkafolyamatban résztvevő partnerekkel
A munkaterületet jellemzői
Figyelmeztető feliratok és jelzések
−

Gyakorlat

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok: 198 óra
Mérés és ellenőrzés
A mérés és ellenőrzés fogalma, mértékegységek
Egyszerű mérő és ellenőrző eszközök
A mérés és ellenőrzés feltételei
Mérés és ellenőrzés gyakorlása
Műszaki dokumentációk elemzése
Egyszerűbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különböző
műveletekben
A anyagok kézi és gépi alakításának egyszerűbb műveletei, eszközei
Előrajzolás, az előrajzolás szerszámai, eszközei
Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás
Darabolás:nyírás, fűrészelés
Méretre munkálás, reszelés
Hajlítás
Fúrás és süllyesztés műveletei
A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai
Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használat.
Mechanikai és elektromos kötések készítése
Kötési módok és csoportosításuk
Csavarkötés, menetkészítés, kötőelemek
A menetkészítés eszközei és szerszámai
A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása
Menetes alkatrészek ábrázolása
Csavarok fajtái, adatai
Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai
Szerelési gyakorlat
Szegecskötések, kötőelemek
A szegecs alakja, méretei, anyaga
A szegecselés művelete, szerszámai
Szegecselési gyakorlat
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Ragasztott kötés
Ragasztott kötések jellemzői
Ragasztóanyagok fajtái
Ragasztási eljárások
Ragasztási eljárások gyakorlása
Forrasztott kötés, lágyforrasztás
A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés
A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei
A forrasztás művelete
Forrasztási gyakorlat
Vezetékek, kábelek, huzalozás
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik
Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása
A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai
Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése
Elektromechanikus csatlakozók
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai
Csatlakózók kialakítása
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése
Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazása, szerelése
Mechanikai mérések elvégzése, ellenőrzése
Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások)
Diagnosztikai vizsgálatok
A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli ellenőrzése, szabályozása és
beállítása az adott üzemi jellemzőkre
Gépalkatrészek meghibásodása
A gépeket az üzemeltetés során folyamatosan és/vagy szakaszosan érő káros hatások
(kopás, korrózió, kifáradás) feltárása
A gépelemek jellegzetes hibáinak felismerése és javítása
Szétszerelés
A gépek szétszerelését előkészítő tevékenységek (leszerelés az alapról)
Kötések szétszerelése (csavar, csapszeg, ékkötések, sajtoló- és zsugorkötések)
Alkatrészek kiszerelése, gépegységek szétszerelése
Összeszerelés
Összeszerelés előkészítése
Kötések összeszerelése
Gépegységek összeszerelése, alkatrészek beépítése
Szerelt gépek vizsgálata, beállítása
A szerelés szerszámai, gépei
A szerelés készülékei (sajtoló- és lehúzó készülékek, befogó- és szorítókészülékek,
mozgató- és szállítókészülékek)
Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata
Alapvető gépészeti gyakorlatok elvégzése, gépelemek szerelésének elsajátítása
Alkatrészek ellenőrzése és minősítése
Síkfelületek vizsgálata
Forgásfelületek (tengelyek, perselyek) ellenőrzése
Bordáskötések ellenőrzése
Hajtóműházak tengely- és csapágyhelyzeteinek ellenőrzése
Vezetékek ellenőrzése
Fogaskerekek ellenőrzése
Mozgatókarok működő felületeinek ellenőrzése
Menetek ellenőrzése
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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
3674-11 Villamos-, pneumatikus-, hidraulikus- és mechatronikai szerelési
alapismeretek

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

2.3

216 óra
216 óra

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

2.4

35 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!

Átveszi a műszaki dokumentációkat

x

Értelmezi a szöveges és rajzi leírásokat

x

Alkalmazza az üzembe helyezési rajzokat, leírásokat

x

Olvassa és értelmezi az összeállítási rajzokat

x

Közreműködik a dokumentáció elkészítésében

x

Gyártási dokumentációkat előkészít

x

Darabjegyzékeket használ

x

Blokkvázlatos kapcsolási rajzokkal dolgozik

x

Értelmezi a jel-, anyag- és energiaáramlási dokumentációkat
Alkalmazza az alapvető egyen- és váltakozó áramú alaptörvényeket,
összefüggéseket

x
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x

3.0/3674-11 Pneumatikus és
hidraulikus vezérlések
alapismerete és felépítése

Feladatprofil

2.0/3674-11 Villamos
alapismeretek és mechatronikai
szerelési alapgyakorlatok

1.0/3674-11 Műszaki ábrázolás
és dokumentációs ismeret

Tananyagegységek

Szabványos elektromos rajzjeleket használ

x

Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit

x

Vezetékeket csupaszít, ónoz

x

Vezetékeket kötegel, érvégeket kialakít
Egyszerű elektromos és elektromechanikus kapcsolásokat készít,
ellenőriz
Egyen és váltakozó áramú méréseket végez

x
x

Villanyszerelési kapcsolásokat készít

x

Használja a telepítési rajzokat

x

x

Átveszi a hidraulikus-pneumatikus dokumentációkat

x

Értelmezi a hidraulika-pneumatikai kapcsolási rajzokat

x

Hidraulikus-pneumatikus alapkapcsolásokat készít
Hidraulika-pneumatika energia és segédenergia ellátó rendszerét
kiépíti
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel

x
x

Hidraulika-pneumatikai vezérlő körben méréseket végez

x

Értelmezi az elektrohidraulikus és elektropneumatikus kapcsolásokat

x

Elektrohidraulikus és elektropneumatikus alapkapcsolásokat készít

x

Hidraulikus-pneumatikus körben hibát megállapít

x

x

B

Adatfeldolgozás dokumentumai

B

Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módok

x

B

Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei

x

B

Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak

x

B

Energia átalakítók

B

Gépészeti rajzok típusai

B

Hibakeresés, áramkörjavítás módjai

x

B

Huzalozási, kábelezési módok

x

B

Műszaki rajz alapfogalmak

B

Pneumatikus és hidraulikus kör felépítése

B

Szabályozó- és irányító folyamatok grafikus ábrázolási módjai

B

Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei

B

Villamos rajzok típusai

B

Villamos vezetékek, berendezések
Villamos, elektromechanikus alkatrészek vizsgálatának, szerelésének
módjai

B

3.0/3674-11 Pneumatikus és
hidraulikus vezérlések
alapismerete és felépítése

Szakmai ismeretek

2.0/3674-11 Villamos
alapismeretek és mechatronikai
szerelési alapgyakorlatok

Típus

1.0/3674-11 Műszaki ábrázolás
és dokumentációs ismeret

Tananyagegységek

x

x
x

x
x
x
x
x
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x
x

C

A nagynyomású közeg biztonságtechnikája, berendezései

x

C

Elektropneumatika, elektrohidraulika

x

C

Jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és beavatkozó szervek

x

C

Méretmegadás, mérethálózat

C

Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.

x

C

Szabályozástechnika segédenergiái

x

C

Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők, jeltárolók

x

C

Tűrés, illesztés, felületi minőség

C

Út-, követő-, időterv vezérlés

C

Villamos gépek

x

x
x
x

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, jelzések értelmezése
Villamos és mechanikai kéziszerszámok, fémmegmunkáló gépek
használata
Villamos és mechanikai mérőeszközök használata
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Mérőeszközök használata
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Forrasztás technikai eszközök berendezések használata
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Műszaki rajz készítése
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Jelképek értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Egyéb mérőműszerek használata
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Kapcsolási rajzok készítése
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3.0/3674-11 Pneumatikus és
hidraulikus vezérlések
alapismerete és felépítése

5

Szakmai készségek

2.0/3674-11 Villamos
alapismeretek és mechatronikai
szerelési alapgyakorlatok

Szint

1.0/3674-11 Műszaki ábrázolás
és dokumentációs ismeret

Tananyagegységek

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

2.5
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3.0/3674-11 Pneumatikus és
hidraulikus vezérlések
alapismerete és felépítése

Módszerkompetenciák

2.0/3674-11 Villamos
alapismeretek és mechatronikai
szerelési alapgyakorlatok

Irányíthatóság
Motiválhatóság
Hatékony kérdezés készsége
x

x
x
x

Figyelem összpontosítás

x

Módszeres munkavégzés

x

3.0/3674-11 Pneumatikus és
hidraulikus vezérlések
alapismerete és felépítése

2.0/3674-11 Villamos
alapismeretek és mechatronikai
szerelési alapgyakorlatok

x

3.0/3674-11 Pneumatikus és
hidraulikus vezérlések
alapismerete és felépítése

2.0/3674-11 Villamos
alapismeretek és mechatronikai
szerelési alapgyakorlatok

Társas kompetenciák

1.0/3674-11 Műszaki ábrázolás
és dokumentációs ismeret

Kézügyesség
Megbízhatóság

1.0/3674-11 Műszaki ábrázolás
és dokumentációs ismeret

Személyes kompetenciák

1.0/3674-11 Műszaki ábrázolás
és dokumentációs ismeret

Tananyagegységek

x

Tananyagegységek

x

Tananyagegységek

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák

Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés

Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/3674-11 Műszaki ábrázolás és dokumentációs ismeret: 72 óra
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
A villamos műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának az
ismerete
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
Műszaki dokumentációkészítés segédeszközökkel
Műszaki dokumentációban kapcsolási rajzok, blokkvázlatok felismerése azonosítása
Mérési jegyzőkönyvek készítésének szabályai
Technológiai dokumentáció fogalma
Technológiai dokumentáció tartalma, ábrás művelettervek, műveleti utasítások és
szerszámjegyzékek
Szerelési dokumentáció tartalma, szerelési művelettervek
Karbantartási naplók, javítási jegyzőkönyvek, üzembehelyezési utasítások
2.0/3674-11 Villamos alapismeretek és mechatronikai szerelési
alapgyakorlatok: 72 óra
Villamos alapfogalmak
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei
A villamos áram hatásai
Energiaforrások
Indukciós jelenségek
A villamos-, és mágneses terek jellemzői
Váltóáramú hálózatok
Villamos gépek
Elektrotechnikában alkalmazott rajzjelek
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3.0/3674-11 Pneumatikus és hidraulikus vezérlések alapismerete és felépítése: 72 óra
Folyadéktechnikai alapismeretek, számítások
Hidraulikus ellátórendszerek, jellemző mennyiségei, összefüggései, ábrázolási lehetőségei és
számításai
Pneumatikus ellátórendszerek, jellemző mennyiségei, összefüggései, ábrázolási lehetőségei és
számításai
Hidraulikus munkavégző eszközök
Pneumatikus munkavégző eszközök
Vezérlőelemeit, érzékelőit és ezek jelképes ábrázolása
Hidraulikus alapkapcsolások és alapvető mérési eljárások
Pneumatikus alapkapcsolások és alapvető mérési eljárások
Elektrohidraulikus és elektropneumatikus vezérlések vezérlőelemei, szenzorai
Elektrohidraulikus és elektropneumatikus alapkapcsolások és alapvető mérési eljárások
−

Gyakorlat

2.0/3674-11 Villamos alapismeretek és mechatronikai szerelési
alapgyakorlatok: 144 óra
Elektrotechnikai ismeretek alkalmaz, számítási, építési és mérési feladatokban
Dokumentáció alapján, áramköröket készít, huzalozással
Oldható és forrasztott kötéseket készít
Elektromos és elektromechanikus alkatrészeket használ
Egyszerű világítástechnikai és motorműködtető áramköröket készít
Szakszerűen használja az anyagok megmunkálásához szükséges szerszámokat, eszközöket,
segédeszközöket, gépeket és mérőeszközöket
Mechanikus, elektromechanikus részegységeket szerel
3.0/3674-11 Pneumatikus és hidraulikus vezérlések alapismerete és felépítése: 72 óra
Hidraulikus energia és segédenergia ellátó rendszert kiépít
Pneumatikus energia és segédenergia ellátó rendszert kiépít
Hidraulikus és pneumatikus munkavégző eszközöket felszerel
Hidraulika elemeket felszerel
Pneumatika elemeket felszerel
Hidraulikus-pneumatikus vezérléseket dokumentáció alapján összeállít és működtet
Elektrohidraulikus és elektropneumatikus energia és segédenergia ellátó rendszert kiépít
Dokumentáció alapján egyszerű elektrohidraulikus és elektropneumatikus vezérléseket
összeállít és működtet
A vezérlő körben a kisebb hibákat megkeres és elhárít
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
3675-11

Mechatronikai rendszerek vezérlése és szabályozása
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3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

3.3

216 óra
360 óra

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

3.4

35 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!

Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit

x

Használja a telepítési rajzokat

x

Alkalmazza az üzembe helyezési rajzokat, leírásokat

x

Beülteti az elektronikai alkatrészeket

x

Digitális alapáramköröket realizál

x

Előkészíti az ellenőrzéshez szükséges műszereket

x

Értelmezi a villamos áramkörök működését

x

Ellenőrző méréseket végez az előírások alapján

x

Tanulmányozza a mérési leírásokat

x

Elvégzi az áramkörök előírás szerinti beállításait

x

Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről

x

Előkészíti a munkaterületet

x

Elektromos részegységet szerel
Dokumentáció alapján szerelvényezett elektromos részegységen méréseket,
beállításokat végez
Az összeszerelt egységen hibafeltárást és javítást végez
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára
vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás,
műszaki leírás, gépkönyv stb.)

x

19/36

x
x
x

3.0/3675-11 Ipari
irányítástechnika

Feladatprofil

2.0/3675-11 Ipari
számjegyvezérlésű berendezések
kezelése és programozása

1.0/3675-11 Elektronikai
alapismeretek és villamos
szerelési gyakorlatok

Tananyagegységek

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket
Gyártási dokumentáció alapján egyszerű hagyományos gépi forgácsolási feladatot
végez (esztergályozás, marás)
Ellenőrzi az elkészített darab méreteit, alak- és helyzettűréseit

x
x
x

Megismeri a számjegyvezérlésű termelő berendezések felépítését

x

Elsajátítja a CNC és/vagy robotika alapismereteit

x

Elsajátítja a CNC és/vagy robot programozását

x

Egyszerű megmunkáló programot készít

x

Kezeli és működteti a CNC gépeket és/vagy robotokat

x

Figyelemmel kíséri a helyes működést

x

Dokumentálja a helyestől eltérő működést

x

Megállapítja a hibás működést, üzemzavart

x

Utasítás szerint PLC programozást végez

x

Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet

x

Kezeli a gyártórendszert és a gyártási folyamatot

x

Ipari automatikai rendszereket kiépít és működtet

x

Ipari programozható vezérléseket szerel és telepít

x

Ipari programozható szabályozásokat szerel és telepí

x

B

3.0/3675-11 Ipari
irányítástechnika

Szakmai ismeretek

2.0/3675-11 Ipari
számjegyvezérlésű berendezések
kezelése és programozása

Típus

1.0/3675-11 Elektronikai
alapismeretek és villamos
szerelési gyakorlatok

Tananyagegységek

B

Félvezető eszközök működési elve, típusai
Erősítő áramkörök fajtái (alapkapcsolások típusai, erősítő
jellemzők)
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási lehetőségei

x

B

Tápegységek, stabilizált tápegységek

x

B

Impulzustechnikai és logikai áramkörök alapjai

x

B

Villamos méréstechnikai ismeretek

x

B

Mérési jegyzőkönyv készítése

x

B

Áramköri részegységek jellemzői, szerelési módjai

x

B

Kötőgépelemek, kötések

B

Számítógépek ipari alkalmazásának jellemzői

x

B

Ipari információ feldolgozás alapjai

x

B

PLC felépítése, alkalmazási lehetőségek

x

B

PLC programozás

x

B

Az ipari mérés-adatgyűjtés módjai

x

B

Ipari folyamatszabályozások

x

C

Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók elvi működése

B

x
x

x
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x

C

Villamos kéziszerszámok kezelési, használati jellemzői

x

C

Huzalozás, kábelezés

x

C

Munkadarab befogók, szerszámbefogók

x

C

Útmérő rendszer ismeret

x

C

Pozicionálási folyamatok, szabadságfokok

x

C

CNC gépek kezelési- és alapszintű programozási gyakorlatok

x

C

Robotkezelési- és alapszintű programozási gyakorlatok

x

D

Szerszámismeret (élszögek)

x

x
x

Precizitás
Kézügyesség
Térérzékelés

x
x
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x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

3.0/3675-11 Ipari
irányítástechnika

x

3.0/3675-11 Ipari
irányítástechnika

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2

2.0/3675-11 Ipari
számjegyvezérlésű berendezések
kezelése és programozása

4

Munkavédelmi jelképek értelmezése
Villamos és mechanikai műszerek, valamint méréstechnikai eszközök
használata
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata
Hallott szöveg megértése
Elemi számolási készség
Szerszámgépek kezelése
Szabadkézi rajzolás
Mennyiségérzék
Komplex jelzésrendszerek
Jelképek értelmezése
Gépészeti rajz készítése
Diagram, nomogram és folyamatábra olvasása, értelmezése
Forgácsolási adatok megválasztása

1.0/3675-11 Elektronikai
alapismeretek és villamos
szerelési gyakorlatok

5

Szakmai készségek

2.0/3675-11 Ipari
számjegyvezérlésű berendezések
kezelése és programozása

Szint

1.0/3675-11 Elektronikai
alapismeretek és villamos
szerelési gyakorlatok

Tananyagegységek

x
x

x

Társas kompetenciák

Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége

x
x

3.0/3675-11 Ipari
irányítástechnika

1.0/3675-11 Elektronikai
alapismeretek és villamos
szerelési gyakorlatok

2.0/3675-11 Ipari
számjegyvezérlésű berendezések
kezelése és programozása

Tananyagegységek

x

x
x
x

3.5

Ismeretek helyén való alkalmazása

x

Hibakeresés (diagnosztizálás)

x

3.0/3675-11 Ipari
irányítástechnika

2.0/3675-11 Ipari
számjegyvezérlésű berendezések
kezelése és programozása

Módszerkompetenciák

1.0/3675-11 Elektronikai
alapismeretek és villamos
szerelési gyakorlatok

Tananyagegységek

x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
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x

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/3675-11 Elektronikai alapismeretek és villamos szerelési gyakorlatok: 72 óra
Félvezető áramköri elemek
Alkatrészek szabványos jelölése
Tranzisztoros erősítők, alapkapcsolások, erősítő jellemzők
Nagyjelű erősítők
Egyenirányítók, tápegységek
Oszcillátorok
Műveleti erősítők és alapkapcsolásai
Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítők
Impulzustechnikai áramkörök
Logikai áramkörök
Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése
A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális áramkörökben
Billenőkörök, tárolók jelölése, felépítése és működése
Digitális alapáramkörök
Memória és mikroprocesszor alapismeretek
2.0/3675-11 Ipari számjegyvezérlésű berendezések kezelése és programozása: 72 óra
CNC alapismeretek
CNC gépek főrészei:
- gépágyak felépítése, vezetékek típusai
- főhajtóművek felépítése, mellékmozgást biztosító elemek (útmérő típusok, golyósorsó)
- szerszámtároló, szerszámváltó és− cserélő rendszerek és a szerszámgép irányítás
(vezérlés típusok)
Információáramlás CNC szerszámgépen
Számjegyvezérlési módok, koordinátarendszerek és síkok CNC gépeken(nevezetes pontok
CNC eszterga- és marógépeken)
CNC Művelettervezés lépései, szerszám kiválasztás szempontjai
Forgácsolási paraméterek meghatározása
CNC programozás DIN 66025 szerinti jelölésrendszere
Alkatrészprogram felépítése, utasítás készlet, elmozdulások programozása
Egyszerű és összetett ciklusok alkalmazása
Egyszerű megmunkáló programok készítése
Szimulációs program kezelése
Program betöltés és mentés lehetőségei
Robot alapismeretek:
- robot típusok
- fő részeit
- robothajtások típusai
- robotirányítás(vezérlés)
- koordinátarendszerek és szabadságfokok
Robot programozás alapjai
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3.0/3675-11 Ipari irányítástechnika: 72 óra
Elsajátítja a programozható eszközök (PLC) felépítését, alkalmazásának lehetőségeit és
korlátait
Elsajátítja a relés vezérléstechnika elméleti alapjait
Megtanulja a PLC legfontosabb legalapvetőbb programozási módjait
Megismeri az input és output elemeket, azok bekötésének, ellenőrzésének módjait
Rajzok alapján komplett vezérlési és szabályozási rendszereket elemez
Megismeri PLC programok töltéséhez, visszaolvasásához és teszteléséhez szükséges
módszereket és eszközöket
Elsajátítja az ipari folyamatszabályozás legfontosabb elméleti alapjait
Megismeri a szakaszos és a folytonos szabályozás törvényszerűségeit, és legfontosabb
alkalmazástechnikai szabályait
−

Gyakorlat

1.0/3675-11 Elektronikai alapismeretek és villamos szerelési gyakorlatok: 144 óra
A tipikus analóg alapáramkörök, kapcsolások (erősítők, tápegységek, oszcillátorok, nagyjelű
erősítők), beforrasztása és bemérése
Műveleti erősítők alkalmazása (pl. műveletvégző áramkörök, oszcillátorok, impulzustechnikai
áramkörök)
A tipikus logikai alapáramkörök készítése és működtetése
Megismeri a leggyakrabban használt analóg és digitális műszerek felépítését, kezelését és
szakszerű használatát
A villamos alkatrészeket és villamos áramköröket össze- és szétszerel, hiba esetén cserél vagy
kijavít
Villamos részegységeket szerelvényez
A villamos mérésről, a mért és számított eredményekről jegyzőkönyvet, dokumentációt készít
2.0/3675-11 Ipari számjegyvezérlésű berendezések kezelése és programozása: 144 óra
Hagyományos forgácsoló gép üzemképes állapotba helyezése a gépkönyv előírásai szerint
Esztergálásra-, marásra alkalmassá teszi a megmunkáló szerszámokat és befogja azokat
Biztonságtechnikai követelmények betartásával, gyártási dokumentáció alapján egyszerű
alkatrészt készít
Megmunkálás dokumentumait használja
Szerszámok beállítása szerszámbemérő készülékben
Szerszámok befogása
CNC forgácsoló gép üzemképes állapotba helyezése a gépkönyv előírásai szerint
CNC programozása (egyszerűbb megmunkálási feladat elkészítése)
Programmódosítások
Gyártási dokumentáció alapján korszerű gépi megmunkálási (CNC) feladat elvégzése
Munkadarab ellenőrzése
- méret ellenőrzés
- alak ellenőrzés
- helyzet ellenőrzés
- felületérdesség ellenőrzése
Robot programozása, egyszerűbb feladat elvégzése
Programtesztelés és mentési lehetőségek alkalmazása
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3.0/3675-11 Ipari irányítástechnika: 72 óra
Programozható eszközöket ( PLC) kezel, és ismeri az programozási utasításokat
Ismeri az input és output elemeket, azok bekötésének, ellenőrzésének módjait
Rajzok alapján komplett vezérlési és szabályozási rendszereket szerel, és üzemeltet
Utasítás alapján PLC – programokat tölt le, működésüket ellenőrzi, a berendezéseket teszteli
A vezérlő és szabályozó rendszerekben a kisebb hibákat megkeresi, és a hibát elhárítja
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

3676-11 Gépek és rendszerek mechanikai és villamos elemeinek be- és kiszerelése
4.1

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

4.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

4.3

132 óra
182 óra

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

4.4

35 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!

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket

x

Megismeri az iparban használatos nemoldható kötéseket (szegecs, korc, zsugor)

x

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, korc, zsugor)

x

Megismeri az iparban használatos ragasztási technológiákat

x

Bevontelektródás kézi ívhegesztéssel általános minőségű hegesztett kötést készít

x
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2.0/3676-11 Ipari információs
hálózatok szerelése
3.0/3676-11 Gépek
biztonságtechnikája

Feladatprofil

1.0/3676-11 Hajtások szerelése

Tananyagegységek

Gázhegesztéssel általános minőségű hegesztett kötést készít
Megismeri a hajtóművek, csapágy, erőátviteli elemek, tengelykapcsolók és
meghajtások működtetését és szerelését
Megismeri a meghajtások üzemi jellemzőit és jelleggörbéit

x
x

Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a csapágyakat, ékszíjakat, egyéb hajtáselemeket

x

Elsajátítja a szisztematikus hibakeresést

x

Ellenőrzi az összekötő elemek állapotát

x

Alkalmazza a mechatronikai rendszerek villamos hajtóműveit

x

Alkalmazza a pozicionálási folyamatokat, szabadságfokokat

x

Ellenőrzi az érzékelők beállítását, jellemzőit

x

Ellenőrzi az átalakítók beállítását, jellemzőit

x

Megállapítja és dokumentálja a helyes működést

x

x

x

Mechanikus össze- és szétszereléseket végez

x

Ellenőrzi a beavatkozó szervek működését

x

Teszteli a jelfeldolgozók, jeltovábbítók működését

x

Tesztelést és szimulációt végez ipari buszrendszereken

x

Alkalmazza az emelő és szállító berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásokat

x

Ellenőrzi a gépek biztonsági rendszereinek működését

x

Használja a biztonságtechnikai eszközöket

x

Dokumentálja a helyes működést
Használja a helytelenül működő biztonsági berendezésekre vonatkozó üzemi
szabályzatok előírásait

x
x

3.0/3676-11 Gépek
biztonságtechnikája

Szakmai ismeretek

2.0/3676-11 Ipari információs
hálózatok szerelése

Típus

1.0/3676-11 Hajtások szerelése

Tananyagegységek

x

x

A

Gázhegesztés és ívhegesztés biztonsági ismeretei

x

A

Gázhegesztés és ívhegesztés környezetkárosító hatása

x

B

Tengelyek és csapágyak

x

B

Érzékelők és átalakítók

x

B

Mechatronikai rendszerek meghajtásai

x

x

B

Számítógépes tesztelés, szimulálás

x

x

B

Távadók

x

B

Jelfeldolgozók, jeltovábbítók

x

B

Ipari beavatkozó szervek

x

B

Ipari buszrendszerek

x

B

Gépek biztonságtechnikája

C

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

x

C

Ipari anyagok korróziós tulajdonságai

x

C

Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

x

x

x
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C

Oldható kötések

x

C

Nemoldható kötések

x

C

x
x

C

Mechanikai alapismeretek
Mechatronikai elemek, részegységek és rendszerek
jellemzői
Tengelykapcsolók

C

Forgómozgású hajtóművek és irányváltók

x

C

Motorindító áramkörök, lágyindítók és frekvenciaváltók

x

C

Emelő és szállító eszközök biztonságtechnikája

C

x

x

x

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

Szakmai készségek

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata, jelképek
értelmezése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Mérőeszközök használata
Mechanikai kéziszerszámok használata
Mennyiségérzék
Villamos és mechanikai kéziszerszámok fémmegmunkáló gépek
használata
Forrasztás technikai- és hegesztési eszközök berendezések
használata
Villamos és mechanikai műszerek, valamint méréstechnikai
eszközök használata
Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata
Hegesztési varratjelképek értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Diagram, nomogram és folyamatábrák olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Elemi számolási készség

27/36

2.0/3676-11 Ipari információs
hálózatok szerelése
3.0/3676-11 Gépek
biztonságtechnikája

Szint

1.0/3676-11 Hajtások szerelése

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

3.0/3676-11 Gépek
biztonságtechnikája

Kézügyesség
Precizitás
Szabálykövető magatartás

2.0/3676-11 Ipari információs
hálózatok szerelése

Személyes kompetenciák

1.0/3676-11 Hajtások szerelése

Tananyagegységek

x
x

x
x
x

x
x
x

3.0/3676-11 Gépek
biztonságtechnikája

Határozottság
Irányíthatóság

2.0/3676-11 Ipari információs
hálózatok szerelése

Társas kompetenciák

1.0/3676-11 Hajtások szerelése

Tananyagegységek

x
x

x
x

x

1.0/3676-11 Hajtások szerelése

2.0/3676-11 Ipari információs
hálózatok szerelése

3.0/3676-11 Gépek
biztonságtechnikája

Tananyagegységek

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

Ismeretek helyén való alkalmazása

x

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

x

Módszerkompetenciák

4.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
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Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/3676-11 Hajtások szerelése: 36 óra
Oldható kötések (csavar kötések, helyzetbiztosító elemek)
Csavarkötések szabványos meghúzási nyomatékai
Nemoldható kötések (szegecs, korc, zsugor)
Termikus kötések (gáz- és ívhegesztés)
Csapágyazások (sikló és gördülőcsapágyak)
Csapágyak kiválasztási szempontjai
Tengelykapcsolók (merev, mozgó, hajlékony, rugalmas, oldható,különleges)
Hajtások üzemi jellemzői és jelleggörbéit
- szíjhajtások
- lánchajtás
- fogaskerékhajtás
- csigahajtás
Hajtóművek
Villamos hajtások alkalmazása a fordulatszám és sebesség befolyásolására
Mechatronikai rendszerek villamos hajtóművei
Pozicionálási folyamatok, szabadságfokok
Érzékelők beállítása, és jellemzői
Távadók beállítása, jellemzői
2.0/3676-11 Ipari információs hálózatok szerelése: 64 óra
Megismeri a hagyományos és intelligens érzékelők, működési elveit, szerelési, beállítási,
ellenőrizési módszereit.
Megismeri a távadók szerepét, felépítését, alkalmazásainak sajátosságait, beállításának és
ellenőrzésének módszereit.
Megismeri a különböző villamos, pneumatikus és hidraulikus beavatkozó szerveknek az
irányítástechnikában elfoglalt szerepét, beállításuk és ellenőrzésük módszereit.
Megismeri az ipari buszrendszerek különböző fajtáit, felépítésük, szerelésük, és ellenőrzésük
módszereit, a hozzátartozó érzékelők, távadók és adatgyűjtő alkalmazásait.
3.0/3676-11 Gépek biztonságtechnikája: 32 óra
Megismeri a szállító és emelőgépek rendszerének biztonságos használatához szükséges
előírásokat, elméleti és gyakorlati tudnivalókat.
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Megismeri a gépek biztonságos működtetéséhez szükséges előírásokat, elméleti és gyakorlati
tudnivalókat.
Megismeri a gépek biztonsági rendszereinek felépítését, helyes működésük módját, és az
ellenőrzésükre vonatkozó előírásokat.
Elsajátítja a biztonsági berendezések ellenőrzése során feltárt hiányosságoknak, az üzemi
szabályzatok szerinti kezelésének eljárásait.
−

Gyakorlat

1.0/3676-11 Hajtások szerelése: 54 óra
Oldható kötéseket készít és bont.
Csavarkötéseket szabványos meghúzási nyomatékkal meghúz és old
Csavarbiztosítások
Helyzetbiztosító elemeket szerel
Nemoldható kötéseket készít és old
Termikus kötést létesít gáz- vagy ívhegesztéssel
Csapágyazásokat be- és kiszerel
Tengelykapcsolókat beépít, közben méréseket végez
Szíjat cserél
Meghajtások üzemi jellemzőit ellenőrzi
Vizsgáló- és mérőeszközöket használ az illesztett és a helyzet méretek meghatározásához
Megismeri a mechanikushajtások hibalehetőségeit és azok elhárítását
Mechatronikai hajtóműveket szerel, alkatrészeket cserél és karbantartási munkákat végez
rajtuk
Megismeri villamos kapcsolásokat, frekvenciaváltókat, lágyindítókat és egyenáramú
hajtásokat és bekötésüket végzi
Megismeri a villamos gépek és hajtások illeszthetőségét, tulajdonságait
Komplett villamos hajtásokat, szervóhajtásokat szerel, ellenőriz, tesztel
2.0/3676-11 Ipari információs hálózatok szerelése: 64 óra
Hagyományos és intelligens érzékelőket szerel, beállít, ellenőriz
Távadókat szerel, beállít és ellenőriz
Különböző villamos, pneumatikus és hidraulikus beavatkozó szerveket szerel, beállít és
ellenőriz
Ipari buszrendszereket szerel és ellenőriz a hozzátartozó érzékelők, távadók és adatgyűjtő
segítségével
3.0/3676-11 Gépek biztonságtechnikája: 64 óra
Megismeri a szállító és emelőgépek rendszerének biztonságos használatához szükséges
előírásokat, elméleti és gyakorlati tudnivalókat
Megismeri a gépek biztonságos működtetéséhez szükséges előírásokat, elméleti és gyakorlati
tudnivalókat
Ellenőrzi a gépek biztonsági rendszereinek működését, és jegyzőkönyvezi a helyes működést
Egyszerű hibakeresést és hibaelhárítást végez, a javításról jegyzőkönyvet készít és a feltárt
hiányosságoknál az üzemi szabályzatok szerint jár el
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4.7

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

5.

A modul azonosítója és megnevezése
3677-11 Gépek és rendszerek kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása és
átadása az ügyfeleknek

5.1

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

5.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

5.3

128 óra
555 óra

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

5.4

35 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!

Egyedi speciális munkákat végez

x

x

Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel

x

x

Mechanikus mérést végez

x

x

Elektromechanikus mérést végez

x

x

Villamos mérést végez

x

x

Előírás szerint dokumentálja a mérési eredményeket

x

x

Számítógépes kiértékelést használ

x

x

Figyelemmel kíséri a helyes működést

x

x

Közreműködik a berendezések telepítésében

x

x

x

Megállapítja a hibás működést, üzemzavart

x

x

x

Dokumentálja a helyestől eltérő működést

x

x

x

Jelzi felettesének a hibás működést

x

x

x
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4.0/3677-11 Gépek és
rendszerek átadása az
ügyfeleknek

3.0/3677-11 Egyedi
berendezések felépítése és
gyártása

Feladatprofil

2.0/3677-11 Gépek és
rendszerek karbantartása és
javítása

1.0/3677-11 Gépek és
rendszerek kezelése és
üzemeltetése

Tananyagegységek

Közreműködik a karbantartási terv kidolgozásában

x

Előírás szerinti tervszerű karbantartást végez

x

Rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel

x

Mozgó szerkezeti elemek kopását ellenőrzi

x

Villamos összeköttetések állapotát ellenőrzi

x

Elvégzi az előírás szerinti alkatrészek cseréjét

x

Átveszi a javításra karbantartásra kijelölt berendezést

x

Átadja a megjavított berendezést

x

x

x

Részt vesz az irányítási rendszer kialakításában

x

x

x

Használja az üzemi kommunikációs rendszert

x

x

x

Használja az üzem minőségbiztosítási rendszerét

x

x

x

Elemzi a munkamegbízásokat
Használatos szoftver segítségével üzemi információkat
szerez be
Az üzemi információkat feldolgozza és dokumentálja
Kezeli a karbantartási utasításokat és üzemeltetési
utasításokat
Javítási dokumentációhoz mérési jegyzőkönyvet készít

x
x
x
x

A karbantartási tennivalókat dokumentálja

x

x

x

x

x

x

Ügyfélkapcsolati tevékenységeket végez

x

Megismeri a moderációs és prezentációs technikákat
Bemutatja és elmagyarázza a gépek és berendezések
átadásánál a termékek és a munka eredményeit
Segít az ügyfeleknek a gépek, berendezések
beüzemelésében

x
x
x

x

x

x

4.0/3677-11 Gépek és
rendszerek átadása az
ügyfeleknek

3.0/3677-11 Egyedi
berendezések felépítése és
gyártása

Szakmai ismeretek

2.0/3677-11 Gépek és
rendszerek karbantartása és
javítása

Típus

1.0/3677-11 Gépek és
rendszerek kezelése és
üzemeltetése

Tananyagegységek

B

Gépészeti kötőelemek és technológiák

C

Alapvető adminisztráció

x

C

Alapvető kommunikáció

x

C

Buszrendszerek

x

x

x

C

Érzékelők, jelátalakítók, távadók

x

x

x

C

Gépek biztonsági rendszerei

x

x

x

C

Gyártási, üzembe helyezési-, és karbantartási előírások

x

x

x

C

Irányítástechnikai rendszerek tesztelése, szimulálása,
diagnosztikája

x

x

x

C

Jelfeldolgozók, jeltovábbítók, adatgyűjtők

x

x

x
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C

Mechatronikai
rendszerek
diagnosztizálása
Minőségbiztosítás

C

Viselkedési normák

x

D

Számítógépes hálózatok típusai

x

C

meghajtásai

és

x

x

x

x

x

x

3
3

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

Személyes kompetenciák

Kézügyesség
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x
x

x

x
x
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4.0/3677-11 Gépek és
rendszerek átadása az
ügyfeleknek

3.0/3677-11 Egyedi
berendezések felépítése és
gyártása

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

x

4.0/3677-11 Gépek és
rendszerek átadása az
ügyfeleknek

4

2.0/3677-11 Gépek és
rendszerek karbantartása és
javítása

4

x

3.0/3677-11 Egyedi
berendezések felépítése és
gyártása

4

x

Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Villamos és mechanikai kéziszerszámok,
fémmegmunkáló gépek használata
Forrasztás technikai- és hegesztési eszközök
berendezések használata
Villamos és mechanikai műszerek, valamint
méréstechnikai eszközök használata
Köznyelvi beszédkészség
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata
Szakmai szoftver üzemeltetése
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakkifejezések használata
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,
megértése
Információforrások kezelése

2.0/3677-11 Gépek és
rendszerek karbantartása és
javítása

4

Szakmai készségek

1.0/3677-11 Gépek és
rendszerek kezelése és
üzemeltetése

Szint

1.0/3677-11 Gépek és
rendszerek kezelése és
üzemeltetése

Tananyagegységek

x
x

x
x

x
x
x

x
x

4.0/3677-11 Gépek és
rendszerek átadása az
ügyfeleknek

3.0/3677-11 Egyedi
berendezések felépítése és
gyártása

Irányíthatóság
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség

2.0/3677-11 Gépek és
rendszerek karbantartása és
javítása

Társas kompetenciák

1.0/3677-11 Gépek és
rendszerek kezelése és
üzemeltetése

Tananyagegységek

x

1.0/3677-11 Gépek és
rendszerek kezelése és
üzemeltetése

2.0/3677-11 Gépek és
rendszerek karbantartása és
javítása

3.0/3677-11 Egyedi
berendezések felépítése és
gyártása

4.0/3677-11 Gépek és
rendszerek átadása az
ügyfeleknek

Tananyagegységek

Figyelem-összpontosítás

x

x

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

x

Módszerkompetenciák

Hibakeresés (diagnosztizálás)

5.5

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
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5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/3677-11 Gépek és rendszerek kezelése és üzemeltetése: 64 óra
Megismeri a mechatronikai rendszerek, kezeléséhez üzemeltetéséhez, szükséges elméleti és
gyakorlati módszereket, utasításokat.
Megismeri az üzemi kommunikációs rendszerek jellemzőit, a kezelési és üzemeltetési és a
minőségbiztosítási eljárások felépítését és legfontosabb szabályait.
Megismeri a közvetlen érintés elleni védelem eljárásait, különösen a hibaáram védelmi
berendezések működését és az ellenőrzésük módszereit.
Megismeri a hurok ellenállás, a földelési ellenállás, és a szigetelési ellenállás ellenőrzésének,
mérésének módszereit.
Megismeri a mechanikai és villamos biztonsági berendezések gyakorlati alkalmazásának
módszereit, különösen a védőrácsok, vészstop nyomógomb, és jelzőrendszerek alkalmazását.
Megismeri a rögzítés, energiaellátás, zsírozás, hűtés, és a környezetkímélő hulladékkezelés
módszereit.
Megismeri a programmódosítás, az adatletöltés és paramétermódosítás módszereit.
2.0/3677-11 Gépek és rendszerek karbantartása és javítása: 32 óra
Megismeri a mechatronikai rendszerek karbantartásához, javításához szükséges elméleti és
gyakorlati módszereket utasításokat.
Elsajátítja a diagnosztikai rendszerek működésének elméleti alapjait, lehetőségeit, és
használatuk módszereit.
Elsajátítja a szisztematikus hibabehatároláshoz, és a hibamegelőzéshez szükséges
hibaelemzési és statisztikai módszereket.
Megismeri a karbantartási rendszerek általános jellemzőit, a karbantartási utasítások -,
karbantartási tervek -, és a minőségbiztosítási eljárások - felépítését és legfontosabb
szabályait.
Megtanulja a javításokról, és a karbantartásokról készítendő jegyzőkönyvek – jogszabályok
szerinti – tartalmi követelményeit.
4.0/3677-11 Gépek és rendszerek átadása az ügyfeleknek: 32 óra
A kommunikáció fogalma, modelljei
Kommunikációs csatornák
A hatásos beszéd
Női és férfi kommunikáció
Kultúrafüggő viselkedés és kommunikáció
Szóbeli és írásbeli üzleti kommunikáció
Hatékony motiválás
Számítógépes kommunikáció
Prezentációs technikák
Moderációs technikák
Team-munka
Ügyfelek kiszolgálása
Ügyfélkapcsolat
Munka eredményének dokumentálása és prezentálása
Üzembehelyezés dokumentációi
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−

Gyakorlat

1.0/3677-11 Gépek és rendszerek kezelése és üzemeltetése: 331 óra
Ismeri és alkalmazza a mechatronikai rendszerek kezeléséhez üzemeltetéséhez, szükséges
elméleti és gyakorlati módszereket, utasításokat.
Ismeri és alkalmazza az üzemi kommunikációs rendszereket, a kezelési és üzemeltetési és a
minőségbiztosítási eljárásokat.
Ellenőrzi a közvetlen érintés elleni védelmet biztosító eszközök helyes működését, különösen
a hibaáram védelmi berendezések működését.
Méréssel ellenőrzik az előírások szerinti szigetelési -, földelési -, és hurokellenállások
értékeit.
Ellenőrzi a mechanikai és villamos biztonsági berendezések, különösen a védőrácsok,
vészstop nyomógomb, és jelzőrendszerek helyes működését.
Alkalmazza a rögzítés, energiaellátás, zsírozás, hűtés, és a környezetkímélő hulladékkezelés
módszereit.
Programmódosítást, adatletöltést és paramétermódosítást végez.
Ellenőrzi és betartja az elektromágneses kompatibilitás biztosításához szükséges előírásokat.
2.0/3677-11 Gépek és rendszerek karbantartása és javítása: 128 óra
Ismeri és alkalmazza a mechatronikai rendszerek karbantartásához, javításához szükséges
elméleti és gyakorlati módszereket, utasításokat.
Használja a diagnosztikai rendszerek lehetőségeit, és segítségükkel beállítja a
rendszerparamétereket.
Szisztematikus hibabehatárolást végez, és elhárítja az üzemzavarokat.
Használja az üzem kommunikációs és karbantartási rendszerét, a karbantartási utasításokat és
terveket, és a minőségbiztosítási eljárásokat.
A javításokról, a karbantartásokról – a jogszabályoknak megfelelő tartalmú – jegyzőkönyvet
készít, és a berendezéseket átadja a termelésnek.
3.0/3677-11 Egyedi berendezések felépítése és gyártása: 96 óra
Ismeri és alkalmazza az egyedi mechatronikai rendszerek előállításához szükséges elméleti és
gyakorlati módszereket, utasításokat.
Használja a diagnosztikai rendszerek lehetőségeit, és segítségükkel beállítja a
rendszerparamétereket.
Használja az üzem kommunikációs rendszerét, az üzembehelyezési utasításokat és a
minőségbiztosítási eljárásokat.
Alkalmazza a gépek és berendezések telepítésére és üzembehelyezésére vonatkozó
környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat.
Az üzembehelyezésről – a jogszabályoknak megfelelő tartalmú – jegyzőkönyvet készít, és a
berendezést átadja a termelésnek, ügyfeleknek.
5.7

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