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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
A
34 543 06
KÖNYVKÖTŐ ÉS NYOMTATV[NYFELDOLGOZÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
Kiz{rólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a tov{bbiakban Szt.) 92. § (27) bekezdése alapj{n
készült.
I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–
valamint
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet
– a 34 543 06 Könyvkötő és nyomtatv{nyfeldolgozó szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
(megjelenés alatt)
alapj{n készült.
II. A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 543 06
Szakképesítés megnevezése: Könyvkötő és nyomtatv{nyfeldolgozó
Szakmacsoport: 12. Nyomdaipar
[gazati besorol{s: XIX. Nyomdaipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3 év
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
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Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70%
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében a Nyomdaipari
szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: vannak
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
T{rgyi feltételek
A szakképző iskol{ban folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzéshez és
vizsg{ztat{shoz, valamint a gazd{lkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati
képzéshez szükséges kötelező eszközök és felszerelések minimum{nak jegyzékét a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A szakképző iskol{ra alkalmazni kell tov{bb{ a nemzeti köznevelésről szóló törvény
alapj{n jogszab{lyban meghat{rozott előír{sokat a nevelési-oktat{si intézmények
kötelező (minim{lis) eszközeiről és felszereléséről.
V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktat{sra
Szakiskolai képzés összes elvi órasz{ma (h{rom évfolyamos):
1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra
szakmai órasz{m (67%): 2640 óra
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ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 792 óra
– gyakorlati órasz{m: 1848 óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma legal{bb 2376, de legfeljebb 2429; a
jelen tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi struktúr{jú szakmai
órasz{m.
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
9. évfolyam

Szakmai
követelménymodulok
10236-12
Gy{rt{selőkészítés,
minőségügy
10238-12
Munkajog,
munkabiztons{g
10237-12
Kézi könyvkötés
10239-12
Nagyüzemi
könyvgy{rt{s
10240-12
Nagyüzemi
könyvgy{rt{s gépei

Tant{rgyak

Gy{rt{selőkészítés
elmélet

10. évfolyam
11. évfolyam
Összefüggő
Összefüggő
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti
ny{ri
ny{ri
gyakorlati
heti
heti
heti
heti
heti
gyakorlat
gyakorlat
heti órasz{m
órasz{m órasz{m
órasz{m órasz{m
órasz{m
2

2

Gy{rt{selőkészítés
gyakorlat
Jogi alapismeretek

1

1,5

Munkavédelem

1

1,5

2

3

Kézi könyvkötés
elmélet
Kézi könyvkötés gyakorlat

8

126

Könyvgy{rt{s elmélet

1

42

10

23

2

2

Könyvgy{rt{s gyakorlat

2

79

Könyvkötészeti gépek elmélet

6
1

Könyvkötészeti gépek gyakorlat

5

Nyomtatv{nyfeldolgoz{s elmélet
10241-12
Nyomtatv{nyfeldolgoz{s Nyomtatv{nyfeldolgoz{s gyakorlat
Összes óra
Összes óra

–

1

2
8
6

8
14

Összesen, jelen tantervi aj{nl{sban meghat{rozott tartalmú
szakmai gyakorlati órasz{m: 1666
szakmai elméleti órasz{m: 736
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126
126

10

13
23

144
144

5

20
25

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma
évfolyamonként
Órasz{m

Szakmai
követelménymodul

e
Gy{rt{selőkészítés
elmélet
Nyomdaipari alapismeretek
Nyomdaipari enciklopédia

10236-12
Gy{rt{selőkészítés,
minőségügy

9. évfolyam

Tant{rgyak/témakörök

gy

10. évfolyam

ögy

72

e

Minőségbiztosít{s

Szerződéskötés
Munkavédelem
Baleset-, tűz- és
katasztrófavédelem
Környezetvédelem
Kézi könyvkötés elmélet
Nyomdaipari
anyagismeret
A könyv szerkezete
Alkalmazott technológi{k

10237-12
Kézi könyvkötés

Szakrajz
Kézi könyvkötés
gyakorlat

36
36

36
36
36
36
36

42

32

110

25

21

16

62

11

21

16

36
18
18
36

54
31
23
54

48
90
49
41
90

18

27

45

18
72

27
108

45
180

16

18

34

16
10
30

18
36
36

34
46
66

288

126

36
36
144
72

14
14
70
28

360

23

797

23

Könyvgy{rt{s elmélet

72

64

50
70
447
230
136

Könyvtest-,
könyvt{bla-készítés

36

32

68

Könyv-kikészítés

36

32

68
343

Kötészeti anyagok vizsg{lata
Műszaki leír{sok
Könyvkötés
Egyéb kötészeti műveletek
10239-12
Nagyüzemi
könyvgy{rt{s

gy
144

Sz{ml{z{s, utókalkul{ció

10238-12
Munkajog,
munkabiztons{g

e

Összesen

72

Gy{rt{selőkészítés
gyakorlat
Műszaki dokument{ció
készítése

Munkajog

ögy

36
36

Gy{rt{stervezés

Jogi alapismeretek

gy

11. évfolyam

20
210
130

72

Könyvgy{rt{s gyakorlat
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79

192

Könyvtest-, könyvt{blakészítés

72

Könyv-kikészítés

30

96

198

49

96

145

Könyvkötészeti gépek
elmélet
Összehordó-, v{gó és
hajtogató gépek
10240-12
Nagyüzemi
könyvgy{rt{s gépei

Könyvgy{rtó gépek
Könyvkötészeti gépek
gyakorlat
Összehordó-, v{gó és
hajtogató gépek kezelése
Könyvgy{rtó gépek
működtetése
Nyomtatv{nyfeldolgoz{s
elmélet
Speci{lis kötészeti feladatok
Fóli{zó, impregn{ló gépek

10241-12
Nyomtatv{nyfeldolgoz{s
Nyomtatv{nyfeldolgoz{s gyakorlat
Speci{lis kötészeti gépek
kezelése
Fóli{zó-, impregn{ló gépek
kezelése
Összesen:

216

288

126

360

A h{rom év összes órasz{ma e/gy:
Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os
ar{nya:

468

144

32

32

16

16

16

16
160

160

100

100

60

60

64

64

32
32

32
32
256

256

210

210

46

46

160

640

2402

736

1666

31

69

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező
szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m 90-92 %-a került feloszt{sra.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai
programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és
vizsgakövetelményben
a
szakképesítésre
meghat{rozott
elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie.
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A
10236-12 azonosító sz{mú
Gy{rt{selőkészítés, minőségügy
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10236-12 azonosító sz{mú, Gy{rt{selőkészítés, minőségügy megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Fogadja a megrendeléseket
Kapott anyagokat ellenőriz
Eldönti, hogy a rendelkezésre {lló kapacit{s és
technológia alkalmas-e a megrendelő {ltal kért munka
elv{llal{s{ra
Ellenőrzi, hogy a kért hat{ridőre elkészíthető-e a feladat
Kiv{lasztja a megrendelésnek megfelelő technológi{t
Elkészíti a műhelyt{sk{t
Ki{llítja a munkat{sk{t a megrendelés alapj{n
Beszerzi az alap- és segédanyagokat, szersz{mokat
Felveszi a kapcsolatot az esetleges alv{llalkozókkal
Ütemezi a gy{rt{st a termelési programban
Ellenőrzi a munk{ba vett alapanyagok minőségét
Folyamatos kapcsolatot tart a megrendelővel

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

Dokument{lja az egyes műveletek elkészülésének
hat{ridejét
Ellenőrzi az első, indulópéld{ny minőségét
Gy{rt{s közben folyamatosan ellenőrzi és dokument{lja
a minőséget
Mint{t vesz a terméktanúsít{shoz

x

x

x

x

x

x
x

Ellenőrzi a végtermék minőségét

x

Ellenőrzi a csomagol{s mennyiségét és minőségét

x

Együttműködik a megelőző és a követő technológiai
műveletet végzővel
SZAKMAI ISMERETEK
Speci{lis {gazati szoftverek

x

x

Tipogr{fiai szab{lyok

x

Nyomdatermékek fajt{i

x

Nyomdatermékek jellemzői

x

Nyomtatv{ny típusok elemei

x

9 / 42

Sz{ml{z{s,
utókalkul{ció

Gy{rt{selőkészítés
gyakorlat

Műszaki
dokument{ció
készítés

Minőségbiztosít{s

Nyomdaipari
alapismeretek
Nyomdaipari
enciklopédia

10236-12
Gy{rt{selőkészítés, minőségügy

Gy{rt{stervezés

Gy{rt{selőkészítés
elmélet

A szerzői jogi szab{lyok

x

Kiadv{nyszerkesztés szab{lyai

x

Nyomdai eredetik, adathordozók

x

Formakészítés technológiai lehetőségei

x

Nyomtat{s technológiai lehetőségei

x

Kötészet technológiai lehetőségei

x

Gy{rt{si dokument{ciók

x

Szakmai sz{mít{sok és szoftverei

x

Utókalkul{ciót végző, sz{ml{zó szoftverek

x

Termelésprogramoz{s

x

Anyaggazd{lkod{s

x

Ügyfélkezelés

x

Formakészítési technológiai folyamatok

x

x

Nyomtat{si technológi{k, folyamatok

x

x

x

x

x

x

x

x

Papírok, egyéb nyomathordozók gy{rt{sa, fajt{i,
tulajdons{gai
Festékek, ragasztók gy{rt{sa, fajt{i, tulajdons{gai
Minőségbiztosít{s

x

Audit rendszere, módja

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Speci{lis nyomdaipari szoftverek alkalmaz{sa
x

x

Szakmai nyelvhaszn{lat

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

x

Hallott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

Pontoss{g

x

Precizit{s

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

Kezdeményezőkészség

x

T{rgyalóképesség

x

x
x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Értékelés

x

Helyzetfelismerés

x

Tervezés

x

10 / 42

x

x

x
x

x

x

1. Gy{rt{selőkészítés elmélet tant{rgy (elmélet)

144 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A nyomdaipari termékek, alapfogalmak, mértékegységek és a termeléshez szükséges
anyagok megismerése, az egym{sra épülő technológi{k, műszaki dokument{ciók
értelmezése. Bemutassa az egész nyomdaipari struktúr{t – a megrendeléstől, a késztermék lesz{llít{s{ig, az {raj{nlattól az utókalkul{cióig
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Nyomdaipari alapismeretek
Nyomdatermékek fajt{i, csoportosít{suk
Szerzői joggal kapcsolatos nyomdai tevékenység
Tipogr{fia, a tipogr{fia szab{lyai
Metrikus és tipogr{fiai mértékrendszerek
Nyomdai eredetik és adathordozók
Szöveg- és képfeldolgoz{s technológi{ja
Kiadv{nyszerkesztés folyamata, nyomóforma-készítés programjai
Nyomtat{si elj{r{sok
Nyomtat{si elj{r{sok lehetőségei

36 óra

Nyomdaipari enciklopédia
Az ír{s fejlődése
A könyvnyomtat{s kialakul{sa, Gutenberg szerepe.
A nyomd{szat fejlődése, elterjedése Európ{ban és Magyarorsz{gon.
Híres magyar nyomd{szok, Tótfalusi Kis Miklós szerepe.
Nyomdabetűk kialakul{sa.
Különböző szövegszedési elj{r{sok, fényszedés, kiadv{nyszerkesztés.
Nyomtat{si módok.
A nyomdaipar előtt {lló kihív{sok

36 óra

Gy{rt{stervezés
Ügyfél kapcsolatok rendszere
Rendelésfelvétel a technológiai lehetőségek és a teljesítési
betarthatós{g{nak figyelembevételével
Gy{rt{si dokument{ciók készítése
Termelésprogramoz{s, különös tekintettel a szűk keresztmetszetekre
Szakmai sz{mít{sok, szakmai sz{mít{sok {s {rkalkul{ciók szoftverei
Nyomdai eredetik és adathordozók
Formakészítési és nyomtat{stechnológiai folyamatok
Könyvkötészeti technológiai folyamatok

36 óra
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hat{ridők

Expedi{l{s, utókalkul{ció és sz{ml{z{s
Anyaggazd{lkod{si tevékenység
Minőségbiztosít{s
Minőségbiztosít{s célja és szükségessége
Minőségbiztosít{s fajt{i
Minőségbiztosít{s dokument{l{sa
Pontos, hi{nytalan, folyamatos adatkezelés
Termelési adatok pontos vezetése
Folyamatos minőség-ellenőrzés és dokument{l{s
Audit rendszere, módja

36 óra

1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2.

Gy{rt{selőkészítés gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

68 óra + 42 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A nyomdaipari termékek, alapfogalmak, mértékegységek és a termeléshez szükséges
anyagok gyakorlati alkalmaz{sa
Az egym{sra épülő technológi{k, műszaki dokument{cióinak készítése.
Kép és szövegfeldolgozó programok lehetőségeinek megismerése.
A nyomdaipari folyamatok gyakorlatban történő alkalmaz{sa – a megrendeléstől, a
késztermék lesz{llít{s{ig.
A kalkul{ciós és sz{ml{zó szoftverek gyakorlati alkalmaz{sa
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik

41 óra + 21 óra ÖGY

Műszaki dokument{ció készítése
Egy képzelt megrendelés alapj{n – sz{mítógépes szoftverrel -a szükséges
paraméterek meghat{roz{s{val, szakmai sz{mít{sok (terjedelemsz{mít{s,
anyagszükséglet, hozz{lékok, {rak stb.)
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Az egyes munkaterületek részére műhelyt{ska készítése. (ÖGY)

Sz{ml{z{s, utókalkul{ció
Utókalkul{ció és sz{mla készítése.
Utókalkul{ció és sz{mla készítése. (ÖGY)
Az egyes műveletek {r{nak meghat{roz{sa.
Anyagköltség kisz{mít{sa + hozz{lék.
Anyagköltség kisz{mít{sa + hozz{lék. (ÖGY)
Gépóra, üzemóra.
Esetleges utólagos v{ltoztat{sok, szerzői korrektúra.
Különböző értékű [fa-tartalom sz{mít{sa.
2.2.

27 óra + 21 óra ÖGY

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

2.3. A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10238-12 azonosító sz{mú
Munkajog, munkabiztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10238-12 azonosító sz{mú, Munkajog, munkabiztons{g megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Környezetvédelem

Munkavédelem
Baleset-, tűz- és
katasztrófavédelem

Munkajog

10238-12
Munkajog, munkabiztons{g

Szerződéskötés

Jogi alapismeretek

FELADATOK
T{jékozódik a tanul{s, a munkav{llal{s, aktu{lis gazdas{gi és
jogi feltételeiről
Tanulói szerződés köt
Alkalmazza a munkav{llalói jogait és teljesíti kötelességeit
Betartja a munkabiztons{ggal kapcsolatos előír{sokat
Betartja a tűz jelzésére és bejelentésére vonatkozó szab{lyokat
Szükség esetén haszn{lja a tűzoltó készülékeket és a tűzoltó
eszközöket
Betartja a tűzvédelmi szab{lyzatot és a tűzriadó-tervet
Betartja katasztrófavédelem utasít{sait
Szükség esetén kitölti a baleseti jegyzőkönyvet
Betartja védőeszközök haszn{lat{ra vonatkozó szab{lyokat
Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét
Pontosan vezeti a gépek és technológi{k munkavédelmi
dokumentumait
Figyelemmel kíséri az érintésvédelmi, vill{mvédelmi,
tűzvédelmi felülvizsg{latok rendszerességét
Tiszt{ban van a környezetvédelem jelentőségével
Megtervezi a hulladékkezelés módj{t
Dokument{lja a veszélyes hulladék keletkezését, t{rol{s{t,
megsemmisítését

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A különböző v{llalkoz{si form{k jellemzői
Jogi alapfogalmak, a jog különböző {gai
Tanulói jogok és kötelességek
A szerződéskötéshez kapcsolódó szab{lyok, előír{sok
Munkajogi szab{lyok
Dokument{ció és adminisztr{ció

x
x
x
x
x
x

x

Munkavédelmi előír{sok

x

Egészség- és balesetvédelmi előír{sok

x

Tűzvédelem előír{sok
Katasztrófavédelemi előír{sok
Környezetvédelmi előír{sok

x
x
x
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Középfokú sz{mítógép kezelői készség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű ír{skészség

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

x

x

Döntésképesség

x

x

Pontoss{g

x
T[RSAS KOMPETENCI[K

Kezdeményező készség

x

Hat{rozotts{g

x
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

Helyzetfelismerés

x
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3. Jogi alapismeretek tant{rgy (elmélet)

90 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ismerje az iskol{val, a munkahellyel kapcsolatos aktu{lis jogi, gazdas{gi feltételeket
Ismerje jogait és kötelességeit
Ismerje és tartsa be az iskola h{zirendjét, tanul{si, viselkedési szab{lyait
Ismerje a munkavédelmi előír{sokat, a tűz- és balesetvédelem, valamint a
környezetvédelmi előír{sokat
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1.

Témakörök és elemeik

Munkajog
Munkatörvénykönyv vonatkozó előír{sai
A tanulók jogai, kötelességei
Munkaruha, védőruha, védőkesztyű egyéb egyéni védőeszközök
Anyagi juttat{sok, ösztöndíjak mértéke, rendszere
Tiszt{lkodó szerek, kézkrémek egyéb védőanyagok

49 óra

Szerződéskötés
V{llalkoz{si alapismeretek, v{llalkoz{si form{k
Szerződések törvényessége
Kötelező ír{sbeliség, szerződés kötése, felbont{sa
Anyagi felelősség

41 óra

3.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4.

A tant{rgy értékelésének módja

3.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

4. Munkavédelem tant{rgy (elmélet)

90 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
[ltal{nos és szakm{hoz kapcsolódó munka- és balesetvédelmi előír{sok megismerése
Tanulók, dolgozók terhelhetőségének megismerése
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A kötészeti gépek, berendezések biztons{gos haszn{lat{nak megismertetése
A tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi szab{lyok elsaj{tít{sa
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök és elemeik
Baleset-, tűz- és katasztrófavédelem
Munkavédelem célja, feladata
[ltal{nos és helyi balesetvédelmi előír{sok
Baleset, munkahelyi baleset
Baleset jelzése, elsősegélynyújt{s
Baleseti jegyzőkönyv
Tűz-és katasztrófavédelem
Tűz jelzésére vonatkozó szab{lyok
Tűzoltó készülékek típusai, haszn{latuk
Helyi szab{lyzatok, tűzriadó-terv

45 óra

Környezetvédelem
Környezetvédelem fogalma, helye, jelentősége
Környezettudatos szemlélet kialakít{sa
Szelektív hulladékgyűjtés fontoss{ga
Veszélyes hulladékok t{rol{sa, megsemmisítése, dokument{l{sa
Hulladékok keletkezésének elkerülése

45 óra

4.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10237-12 azonosító sz{mú
Kézi könyvkötés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10237-12 azonosító sz{mú, Kézi könyvkötés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Könyvkötés
Egyéb kötészeti
műveletek

Műszaki leír{sok

Kötészeti anyagok
vizsg{lata

Kézi könyvkötés
gyakorlat

Szakrajz

Alkalmazott
technológi{k

Nyomdaipari
anyagismeret

10237-12
Kézi könyvkötés

A könyv szerkezete

Kézi könyvkötés
elmélet

FELADATOK
Egyedi kötészeti feladatokat ell{t
Lapok, folyóiratok, sz{ml{k gyűjtőkötését végzi,
fedéllel, előzékkel ell{tja
Gyűjtőkötések fedelét, díszíti, aranyozza
Gyűjtő- és díszdobozokat készít
Meghat{rozza a kiszabandó anyag méretét és
sz{lir{ny{t
V{gógépen anyagot szab, méretre v{g
Íveket hajtogat
Előzéket készít, a könyvtest íveit összehordja
Felvarrja az íveket
Ragasztót készít
Könyvtestet ragasztóval egyesít
Könyvtestet, egyéb nyomdaterméket körülv{g
Gerincet gömbölyít, könyvtestet ereszre ver
Metszést fest
Oromszegőt varr
Könyvt{bl{t készít
Beakaszt{st végez
Könyvet bet{bl{z, borítja, díszíti
Íveket perfor{l, bígel, ritzel, lyukaszt
Kézi sz{mozó készüléket haszn{l
Drótfűzést végez, spir{loz
Nyomdaterméket ragaszt, hajtogat, összehord
Félkemény kötést készít
Haszn{lt, kötészeti hib{s, sérült könyvet szétszed,
sérüléseit javítja
Készterméket csomagol

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

SZAKMAI ISMERETEK
Könyvkötési szerkezetek
Könyvkötési stílusok
A régi könyvekben felhaszn{lt anyagok tulajdons{gai
V{sznak, bőrök fajt{i, tulajdons{gai
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X
X
X

X
X
X

X

Borítópapírok, lemezek, előzékpapírok fajt{i,
tulajdons{gai
Ragasztók, fűzőanyagok fajt{i, tulajdons{gai
Az anyagszab{s, a hajtogat{s technológi{i
Előzékelés technológi{i
Fűzés technológi{i
Préselés technológi{ja
Könyvtest-kikészítés technológi{i
Kézi ragasztókötés folyamata
Bet{bl{z{s technológi{i
Albumok készítésének technológi{i
Díszdoboz készítés technológi{i
Egyenes v{gógép, kézi lemezolló működése, kezelése
Prés-, perfor{ló-, lyukasztógépek, drótfűzőgépek
működése, kezelése
Egyéb kisgépek működése, kezelése

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség
Szabadkézi rajzol{s
Esztétikai érzék
Könyvkötészeti kéziszersz{mok haszn{lata

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

Ön{llós{g

X

X

Kézügyesség

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kezdeményező készség

X

Közérthetőség

X

X

Hat{rozotts{g

X
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Módszeres munkavégzés

X

X

Intenzív munkavégzés

X

Tervezési képesség

X
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X

X

5.

Kézi könyvkötés elmélet tant{rgy (elmélet)

180 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A könyvkötés és a nyomd{szat történetének megismerése.
A könyvkötő feladat{nak elsaj{tít{sa.
A könyvkötés anyagainak, könyvkötési szerkezeteknek és stílusoknak megismertetése.
Az ívek hajtogat{s{tól a kész könyv csomagol{s{ig terjedő munkaf{zisok elsaj{tít{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1.

Témakörök és elemeik

Nyomdaipari anyagismeret
34 óra
Az iparban haszn{latos anyagok csoportosít{sa
Szabv{nyos papírméretek
Papírok fajt{i, csoportosít{sa, gy{rt{sa, tulajdons{gaik
Műanyag, textil, fém és egyéb anyagú nyomathordozók
gy{rt{sa, tulajdons{gaik
Különböző nyomdaipari elj{r{sokn{l haszn{lt festékek fajt{i, gy{rt{sa,
tulajdons{gaik
Nyomdaiparban haszn{latos szerves alapanyagú és szintetikus ragasztók fajt{i,
gy{rt{sa, tulajdons{gaik
A könyv szerkezete
Könyvkötés típusai, szabv{nyos könyvalakok
A kötött könyv szerkezete
Fedél, előzék, könyvtest, védőborító tulajdons{gai
Bet{bl{z{s technológi{ja

34 óra

Alkalmazott technológi{k
Előzékelés technológi{ja
Könyvtest-kikészítés technológi{i, különböző ívegyesítési módok
Fűzés, préselés, kézi ragasztókötés
Könyvt{blakészítés anyagai, technológi{ja
Díszítési módok, magas fényű vagy matt fólia
Régi könyvekben alkalmazott technik{k, metszésfestés, oromszegő stb.

46 óra

Szakrajz
66 óra
Nyers méret, körülv{gott méret margóar{nyok különböző nyomdai termékeknél
Kötés-fej-l{b-v{g{si margók mérete
Tipogr{fiai ar{nyok, aranymetszés
Tükörrajzol{s, v{g{si méretek jelölése
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Különböző nyomtatv{nyok alakj{nak, margóinak rajzol{sa
Esetleges díszítőelemek, emblém{k, logók rajzol{sa
A műszaki rajz alapjai
Lépték fogalma
Méretar{ny, méretezés, vonalfajt{k
Sík{br{zol{s, vetületek, tér{br{zol{s
[br{zol{si rendszerek
Axonometria, perspektíva
Elektronikus 3D {br{zol{si rendszerek
5.2.

A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése

5.3.
A tant{rgy
tevékenységform{k

elsaj{tít{sa

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4.

A tant{rgy értékelésének módja

5.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

6. Kézi könyvkötés gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

648 óra + 149 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Nyomdaipari alapanyagok felismerése.
Anyagvizsg{latok elvégzése.
Anyagok alkalmazhatós{g{nak, feldolgozhatós{g{nak megismerése.
A kézi könyvkötés anyagainak előkészítését, a könyvkötészeti feladatok ön{lló ell{t{sa
Ismerje a műszaki leír{sokat, alkalmazza a különleges kötészeti technik{kat
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Kötészeti anyagok vizsg{lata

36 óra + 14 óra ÖGY

Ívek méretre v{g{sa (ÖGY)
Hajtogat{s kilövés szerint (ÖGY)
Hajtogatott ívek összehord{sa, préselése (ÖGY)
Előzék kiv{laszt{sa (ÖGY)
A fedél anyagainak méretre v{g{sa kézi lemezollóval (ÖGY)
Kézi egyenes v{gógép haszn{lata
Ragasztók, cérn{k, varróeszközök előkészítése
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Papírok tapint{s útj{n történő rendszerezése, anyaguk meghat{roz{sa, felületük,
súlyuk, színük alapj{n
Fóli{k, fém- és műanyag-nyomathordozók felhaszn{l{s{nak megvizsg{l{sa.
Sz{lir{ny meghat{roz{sa, ívsz{mol{si feladatok.
Papírmint{k gyűjtése, rendszerezése.
Papírívek pontos hajtogat{sa. (ÖGY)
V{sznak nyomdai alkalmaz{sa.
Festékek-fóli{k alkalmaz{sa különböző nyomathordozókra.
Természetes és szintetikus alapú ragasztók alkalmaz{sa.
Papírmint{k felismerése, elemzése
Anyagmint{k vizsg{lata megfigyeléssel, tapint{ssal, lupéval, mikroszkóppal,
nedvesítéssel, hajtogat{ssal, égetéssel
Vizsg{lati eredmények értékelése
Technológiai mint{k feldolgozhatós{g{nak elemzése
Ír{sos elemzések készítése
Papír- és m{s nyomathordozó mint{k, kellékek gyűjtése, rendszerezése
Műszaki leír{sok
A szabv{nyos könyvalakok
A kötési mód meghat{roz{sa
Nyers méret, körülv{gott méret
A papír sz{lir{ny{nak meghat{roz{sa
Kilövés szerkesztése (ÖGY)
A könyvtest körülv{gott mérete, gerincméret (ÖGY)
A könyvfedél méretének meghat{roz{sa (ÖGY)
Védőborító megrajzol{sa (ÖGY)

56 óra + 14 óra ÖGY

Könyvkötés
354 óra + 93 óra ÖGY
Kéziszersz{mok, v{gógépek biztons{gos haszn{lata
Ívek egyesítése, kézi vagy drótfűzéssel
Könyvtest kikészítés, körbev{g{s
Bet{bl{z{s
Fedél díszítése, borít{sa
Régi vagy kötészeti hib{s könyvek szétszedése, sérülések javít{sa
Késztermék csomagol{sa
Kéziszersz{mok, v{gógépek biztons{gos haszn{lata (ÖGY)
Ívek egyesítése, kézi vagy drótfűzéssel (ÖGY)
Könyvtest kikészítés, körbev{g{s (ÖGY)
Bet{bl{z{s (ÖGY)
Fedél díszítése, borít{sa (ÖGY)
Régi vagy kötészeti hib{s könyvek szétszedése, sérülések javít{sa (ÖGY)
Késztermék csomagol{sa (ÖGY)
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Egyéb kötészeti műveletek

202 óra + 28 óra ÖGY

Nyomtatv{nyok díszítése
Alkalmi nyomtatv{nyok, könyvfedelek brégelése
Védőborítók, többoldalas meghívók bígelése
Egyes nyomtatv{nyok spír{loz{sa
Ritzelés, lyukaszt{s
Többgarnitúr{s sz{mlatömbök sz{moz{sa, perfor{l{sa
Nyomtatv{nyok díszítése (ÖGY)
Alkalmi nyomtatv{nyok, könyvfedelek brégelése (ÖGY)
Védőborítók, többoldalas meghívók bígelése (ÖGY)
Egyes nyomtatv{nyok spír{loz{sa (ÖGY)
Ritzelés, lyukaszt{s (ÖGY)
Többgarnitúr{s sz{mlatömbök sz{moz{sa, perfor{l{sa (ÖGY)
6.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10239-12 azonosító sz{mú
Nagyüzemi könyvgy{rt{s
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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Könyvtest-,
könyvt{bla-készítés

Könyv-kikészítés

Könyvgy{rt{s
gyakorlat

Könyv-kikészítés

10239-12
Nagyüzemi könyvgy{rt{s

Könyvgy{rt{s
elmélet
Könyvtest-,
könyvt{bla-készítés

A 10239-12 azonosító sz{mú, Nagyüzemi könyvgy{rt{s megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
[tveszi a nyomtatott íveket, ellenőrzi a nyomatok
minőségét
Ellenőrzi az ívek mennyiségét, a kötési módnak és az
alkalmazott technológi{nak megfelelő hozalék meglétét
Ellenőrzi a kilövést
Ellenőrzi a gépek védőburkolat{nak sértetlenségét
Be{llítja és működteti a nagyüzemi könyvtest-készítés
gépegységeit a gy{rt{si utasít{s alapj{n
Be{llítja a könyvt{bla-készítés gépeit
Be{llítja a könyvkikészítés gépeit, gépsor{t
Ellenőrzi a ragasztók mennyiségét, hőmérsékletét,
sz{rad{s{t
Be{llítja a gerincmar{s optim{lis értékeit
Folyamatosan ellenőrzi a be{llít{sok szakszerűségét
Be{llítja a folyóiratgy{rt{shoz alkalmazott gépeket,
gépsorokat

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

SZAKMAI ISMERETEK
A v{g{s, hajtogat{s technológi{ja
Az összehord{s és az előzékelés technológi{ja
Ívegyesítési módok
A cérnafűzés technológi{ja
Ragasztókötés technológi{ja
Könyvtest-kikészítés technológi{ja
Borít{stípusok
T{bla anyagainak szab{sa
T{bla-össze{llít{s, t{blakikészítés technológi{ja
A könyvtest-beakaszt{s technológi{ja
Préselések, sz{rít{sok technológi{ja
Könyvnyíl{s-beégetés technológi{ja
Védőborító felhelyezése
Csomagol{s, expedi{l{s

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Grafikus érintőképernyő-kezelés
Olvasott szakmai szöveg megértése

X
X
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Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség
Szersz{mok, gépek be{llít{sa

X

X
X

X
X
X

X
X

Precizit{s

X

X

X

Ön{llós{g

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

Esztétikai érzék

X

X

X

X

Hat{rozotts{g

X

X

Kezdeményezőkészség

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelem-összpontosít{s
Módszeres munkavégzés

X

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

7.

X

Könyvgy{rt{s elmélet tant{rgy (elmélet)

X

136 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Elméleti ismeretek nyújt{sa a nagyobb péld{nysz{mú könyvek, nyomdatermékek
gy{rt{s{hoz.
Ismerje a technológiai folyamatokat, az anyagok, nyomatok {tad{s{nak, {tvételének
rendjét
Gépek be{llít{sa, biztons{gi rendszereinek ellenőrzése
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Könyvtest-, könyvt{bla-készítés
Gy{rt{si dokument{ciók, munkat{ska, műhelyt{ska
Nyomatok péld{nysz{m{nak és a kilövés helyességének ellenőrzése
Ívv{g{s, hajtogat{s, összehord{s
Kolacion{ló jelek fontoss{ga
Könyvtest-kikészítés
Könyvt{blakészítés anyagainak és gépeinek előkészítése
Könyv-kikészítés
T{bla-össze{llít{s, t{blakikészítés technológi{ja
A könyvtest-beakaszt{s technológi{ja
Préselések, ragaszt{sok, sz{rít{sok technológi{j{nak elmélete
Könyvnyíl{s-beégetés szükségessége és technikai megold{sa
Védőborító felhelyezése, minőség-ellenőrzés, csomagol{s, expedi{l{s
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68 óra

68 óra

7.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
8. Könyvgy{rt{s gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

264 óra + 79 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A különböző gépi fűzési, ragaszt{si technik{k elsaj{tít{sa.
A cérn{k, ragasztók, kapcsok tulajdons{gainak alkalmaz{s{nak megismerése.
Nagy péld{nysz{mú kiadv{nyok készítése sor{n alkalmazott technik{k
megismertetése és gyakorl{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Könyvtest-, könyvt{bla-készítés
168 óra + 30 óra ÖGY
Nyomtatott ívek ellenőrzése, méretre v{g{sa
Kilövés ellenőrzése kézi hajtogat{ssal
Hajtogató- és összehordó gépek be{llít{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése
A helyes ívsorrend ellenőrzése, biztons{gtechnikai ellenőrzése
Fűzőgépek be{llít{sa, cérna kiv{laszt{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése
Műszaki dokument{ció alapj{n előkészíti a könyvt{blakészítéshez szükséges
anyagokat
A könyvt{blakészítés gépeinek be{llít{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése
biztons{gtechnikai ellenőrzése
Ragasztókötő gépek be{llít{sa, ragasztó adagol{sa, üzemi hőmérséklet be{llít{sa,
biztons{gtechnikai ellenőrzése
Az ívegyesítés ellenőrzése, esetleges hib{inak megkeresése, okainak felt{r{sa a
problém{k megold{sa
Nyomtatott ívek ellenőrzése, méretre v{g{sa (ÖGY)
Kilövés ellenőrzése kézi hajtogat{ssal (ÖGY)
Hajtogató- és összehordó gépek be{llít{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése (ÖGY)
A helyes ívsorrend ellenőrzése, biztons{gtechnikai ellenőrzése (ÖGY)
Fűzőgépek be{llít{sa, cérna kiv{laszt{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése (ÖGY)
Műszaki dokument{ció alapj{n előkészíti a könyvt{blakészítéshez szükséges
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anyagokat (ÖGY)
A könyvt{blakészítés gépeinek be{llít{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése (ÖGY)
biztons{gtechnikai ellenőrzése (ÖGY)
Ragasztókötő gépek be{llít{sa, ragasztó adagol{sa, üzemi hőmérséklet be{llít{sa,
biztons{gtechnikai ellenőrzése (ÖGY)
Az ívegyesítés ellenőrzése, esetleges hib{inak megkeresése, okainak felt{r{sa a
problém{k megold{sa (ÖGY)
Könyv-kikészítés
96 óra + 49 óra ÖGY
Ragasztókötés esetén a gerincmar{s be{llít{sa, a be{llít{sok folyamatos ellenőrzése
Fedél és könyvtest egyesítéséhez haszn{t gépsorok be{llít{sa, biztons{gtechnikai
ellenőrzése.
Hajtogató- és összehordó gépek be{llít{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése
A helyes ívsorrend ellenőrzése, az előforduló hib{k kijavít{sa
Ragasztókötő gépek be{llít{sa, ragasztó adagol{sa, üzemi hőmérséklet be{llít{sa,
biztons{gtechnikai ellenőrzése.
A beakaszt{s ellenőrzése, esetleges hib{inak megkeresése, okainak felt{r{sa a
problém{k megold{sa.
Csomagol{s, expedi{l{s, ezen műveletek dokument{l{sa műszaki leír{s szerint
Ragasztókötés esetén a gerincmar{s be{llít{sa, a be{llít{sok folyamatos ellenőrzése
(ÖGY)
Fedél és könyvtest egyesítéséhez haszn{t gépsorok be{llít{sa, biztons{gtechnikai
ellenőrzése. (ÖGY)
Hajtogató- és összehordó gépek be{llít{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése (ÖGY)
A helyes ívsorrend ellenőrzése, az előforduló hib{k kijavít{sa (ÖGY)
Ragasztókötő gépek be{llít{sa, ragasztó adagol{sa, üzemi hőmérséklet be{llít{sa,
biztons{gtechnikai ellenőrzése. (ÖGY)
A beakaszt{s ellenőrzése, esetleges hib{inak megkeresése, okainak felt{r{sa a
problém{k megold{sa. (ÖGY)
Csomagol{s, expedi{l{s, ezen műveletek dokument{l{sa műszaki leír{s
szerint(ÖGY)
8.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
8.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10240-12 azonosító sz{mú
Nagyüzemi könyvgy{rt{s gépei
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10240-12 azonosító sz{mú, Nagyüzemi könyvgy{rt{s gépei megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Könyvgy{rtó gépek
működtetése

Könyvkötészeti
gépek gyakorlat
Összehordó-, v{gó és
hajtogató gépek
kezelése

10240-12
Nagyüzemi könyvgy{rt{s gépei

Könyvgy{rtó gépek

Összehordó-, v{gó és
hajtogató gépek

Könyvkötészeti
gépek elmélet

FELADATOK
Ellenőrzi a gépek védőburkolat{nak sértetlenségét
Be{llítja és üzemelteti a könyvgy{rt{s feldolgoz{s gépeit
Ellenőrzi a szükséges anyagok, segédanyagok meglétét
Meghat{rozza az optim{lis gy{rt{si sebességet
Ellenőrzi a gépek paramétereit
Korrig{lja a gépbe{llít{sokat az anyagok
tulajdons{gainak megfelelően
Észleli és jelzi a gép rendellenes működését
Elvégzi vagy elvégezteti a szersz{mok javít{s{t, vagy
cseréjét
Szükség esetén eleget tesz az egyedi megrendelői
igényeknek
Gondoskodik a félkész és késztermékek t{rol{s{ról és
tov{bbít{s{ról
Jelzi a kopó alkatrészek cseréjét
Vezeti a gépkarbantart{s adminisztr{ciój{t
Elvégzi a gép környezetének takarít{s{t

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

SZAKMAI ISMERETEK
V{gó-, szabógépek be{llít{sa, működtetése
Hajtogató gépek be{llít{sa, működtetése
Előzékelő gépek be{llít{sa, működtetése
Összehordó gépek be{llít{sa, működtetése
Helyes ívsorrend ellenőrzése
Irkafűzőgépek működése
Folyóiratgy{rtó gépsorok típusai
Drótfűzőgépek fajt{i, működése
Cérnafűzőgépek be{llít{sa, működtetése
Ragasztókötő gépek be{llít{sa, működtetése
Prések fajt{i, kezelésük
Könyvtest kikészítő és könyvt{bla-készítő gépek
be{llít{sa, működtetése
Könyvt{bla-készítő gépek be{llít{sa, működtetése
Aranyozógépek be{llít{sa, működtetése
Beakasztógépek be{llít{sa, működtetése
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X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

Könyvgy{rtó gépsorok fajt{i, működésük, be{llít{suk,
kezelésük

X

X

X
X
X

X
X
X

[llóképesség

X

X

Precizit{s

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Grafikus érintőképernyő-kezelés
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség
Szersz{mok, gépek be{llít{sa

X
X
X

X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

Esztétikai érzék

X
T[RSAS KOMPETENCI[K

Kapcsolatteremtő készség

X

X

Hat{rozotts{g

X

X

Kezdeményezőkészség

X
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Figyelem összpontosít{s

X

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

X

Tervezési képesség

X
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X

X

9. Könyvkötészeti gépek elmélet tant{rgy (elmélet)

32 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A könyvkikészítő gépek, berendezések fő részei, {ltal{nos működési elvük ismertetése
Megismertetni a különböző meghajt{si módokat, {ttételeket, biztons{gtechnikai
berendezéseket
Automata, sz{mítógép vezérelt gépek be{llít{sa, programoz{sa
Kapcsolódó munka-, tűz és környezetbiztons{gi előír{sok elsaj{tít{sa
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Összehordó-, v{gó és hajtogató gépek
16 óra
A könyvkészítés gépeinek {tfogó ismerete, rendszerezése
Hajtogató-, v{gó és összehordó gépek felépítése, meghajt{sa, vezérlése
Fűzőgépek gépek felépítése, meghajt{sa, vezérlése, biztons{gtechnikai ellenőrzése
Ragasztókötő gépek felépítése, meghajt{sa, vezérlése, biztons{gtechnikai
ellenőrzése
A rendszeres karbantart{s szükségessége, biztons{gtechnikai ellenőrzése
Elektromos berendezések működése, az érintésvédelmi szab{lyok betart{sa
Érzékelők, t{vkapcsolók, automata megszakítók, biztons{gi kapcsolók működése
Karbantart{si napló, gépnapló
Munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok betart{sa
Könyvgy{rtó gépek
16 óra
A könyvkikészítés gépeinek {tfogó ismerete, rendszerezése
Könyvtest- és könyvt{bla készítő gépek felépítése, meghajt{sa, vezérlése
Ragasztókötő gépek felépítése, meghajt{sa, vezérlése, biztons{gtechnikai
ellenőrzése
Csomagológépek fajt{i, felépítése, működési elve, csomagolóanyagok típusai,
A rendszeres karbantart{s szükségessége, biztons{gtechnikai ellenőrzése
Elektromos berendezések működése, az érintésvédelmi szab{lyok betart{sa
Érzékelők, t{vkapcsolók, automata megszakítók, biztons{gi kapcsolók működése
Karbantart{si napló, gépnapló és pontos vezetésük
Munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok betart{sa
9.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

9.4. A tant{rgy értékelésének módja
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
10. Könyvkötészeti gépek gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

160 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A könyvkikészítő gépek, berendezések fő részei, {ltal{nos működési elvük
megismerése, működtetése
A könyvkikészítő gépek, berendezések működtetése, biztons{gtechnikai ellenőrzése
A működési feltételek, anyagok (ívek, ragasztók, cérn{k, fonalak stb.) pótl{sa, cseréje,
Gépkarbantart{s, gépnapló
Kapcsolódó munka-, tűz- és környezetbiztons{gi előír{sok elsaj{tít{sa
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Összehordó-, v{gó és hajtogató gépek kezelése
100 óra
A könyvkészítés gépeinek {tfogó ismerete, rendszerezése
Hajtogató-, v{gó- és összehordó gépek felépítése, működtetése, biztons{gtechnikai
ellenőrzése
Fűzőgépek karbantart{sa, cérnabefűzés gyakorl{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése
A rendszeres karbantart{s szükségessége, biztons{gtechnikai ellenőrzése
Elektromos berendezések működése, az érintésvédelmi szab{lyok betart{sa
Érzékelők, t{vkapcsolók, automata megszakítók, biztons{gi kapcsolók működése
Karbantart{si napló, gépnapló
Munka-, tűz- és környezetvédelmi és érintésvédelmi szab{lyok betart{sa
Könyvgy{rtó gépek működtetése
60 óra
A könyv-kikészítés gépeinek {tfogó ismerete, rendszerezése
Ragasztókötő gépek karbantart{sa, ragasztó tart{lyok tisztít{sa, ragasztó cseréje,
adagoló és hőmérséklet be{llít{sa, biztons{gtechnikai ellenőrzése
Könyvt{bla készítő gépek be{llít{sa, működtetése, karbantart{sa, ragasztó
tart{lyok tisztít{sa, ragasztó cseréje, adagoló és hőmérséklet be{llít{sa,
biztons{gtechnikai ellenőrzése
Beakasztó gépek be{llít{sa, működtetése, karbantart{sa, ragasztó tart{lyok
tisztít{sa, ragasztó cseréje, adagoló és hőmérséklet be{llít{sa, biztons{gtechnikai
ellenőrzése
Elektromos berendezések érintésvédelmi szab{lyainak betart{sa
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Érzékelők, automata megszakítók, biztons{gi kapcsolók működése
Karbantart{si napló, gépnapló
Munka-, tűz- és környezetvédelmi és érintésvédelmi szab{lyok betart{sa
10.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10241-12 azonosító sz{mú
Nyomtatv{nyfeldolgoz{s
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10241-12 azonosító sz{mú, Nyomtatv{nyfeldolgoz{s megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Fóli{zó-, impregn{ló
gépek kezelése

Nyomtatv{nyfeldolgoz{s
gyakorlat
Speci{lis kötészeti
gépek kezelése

10241-12
Nyomtatv{nyfeldolgoz{s

Fóli{zó, impregn{ló
gépek

Speci{lis
kötészeti feladatok

Nyomtatv{nyfeldolgoz{s
elmélet

FELADATOK
Ellenőrzi a gépek védőburkolat{nak sértetlenségét
Be{llítja a gépen a gy{rtandó méreteket
Ellenőrzi a be{llít{sokat a gy{rt{si utasít{s alapj{n
Be{llítja a nyomatot
Be{llítja a kimetszést
Be{llítja a hajtogat{st
Be{llítja perfor{l{st, bígelést
Be{llítja a ragasztófelhord{st és a ragaszt{s
paramétereit
Ellenőrzi a ragasztók mennyiségét, hőmérsékletét,
sz{rad{s{t

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
Kötőgép elemek fajt{i
Forgómozg{s gépelemei
Mozg{s {talakítók
A gépek be{llít{s{nak elemei
Karbantart{st igénylő gépelemek
Lakkozó-, fóli{zó, impregn{ló gépek
Műanyag réteggel bevonó gépek
Vonalazó gépek
Flexónyomó gépek
Borítékgy{rtó gépek
Kiv{gó gépek
Speci{lis gépek

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Grafikus érintőképernyő-kezelés
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség
Szersz{mok, gépek be{llít{sa

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Precizit{s

X

X

Ön{llós{g

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
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Esztétikai érzék

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség

X

X

Közérthetőség

X

X

Hat{rozotts{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelem-összpontosít{s

X

Módszeres munkavégzés
Problémamegold{s, hibaelh{rít{s
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11. Nyomtatv{nyfeldolgoz{s elmélet tant{rgy (elmélet)

64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Mozg{s-{talakítók fő részei, {ltal{nos működési elvük ismertetése
Folyóiratok, napi- és hetilapok, időszakos nyomtatv{nyok feldolgoz{s{nak ismertetése
Nyomtatv{nyok (kereskedelmi, ügyviteli, akcidens, rekl{m, csomagolóanyagok,
dobozok, display-k stb.) jellemzői
A nyomtatv{ny-feldolgoz{s gépei, berendezései
A forgómozg{s gépelemei
Automata, sz{mítógép vezérelt gépek be{llít{sa, programoz{sa
Kapcsolódó munka-, tűz és környezetbiztons{gi, és érintésvédelmi előír{sok
elsaj{tít{sa
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik
Speci{lis kötészeti feladatok
32 óra
A nyomtatv{ny-feldolgoz{s gépei, berendezései
A forgómozg{s gépelemei
Automata, sz{mítógép vezérelt gépek be{llít{sa, programoz{sa
Speci{lis nyomtatv{nyok (kereskedelmi, ügyviteli, akcidens, rekl{m,
csomagolóanyagok, dobozok, display-k stb.) feldolgoz{s{nak jellemzői
Különleges feladatok elvégzésére készült gépek, gépsorok
Dobozkiv{g{s, ritzelés, brégelés, vakdombor készítés gépeinek felépítése,
működése
Folyóiratok, napi- és hetilapok, időszakos nyomtatv{nyok feldolgoz{sa,
mellékletek behúz{sa, különleges mellékletek csatol{sa
Kapcsolódó munka-, tűz-, környezetbiztons{gi és érintésvédelmi előír{sok
Fóli{zó, impregn{ló gépek
Gépelemek, mozg{s-{talakítók rendszere
Fűtési módok, hő- és nyom{serő szab{lyoz{s
Aranyoz{s, magas fényű vagy matt fóli{val
Nyomatok felületének kezelése
Lakkoz{s, impregn{l{s, fóli{z{s műveleteit végző gépek működése
Sz{mozógépek
Különleges automata gépek, prospektus- és albumkészítő stb.,
A nyomtatv{ny-feldolgoz{s jövője
11.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
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32 óra

11.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
11.4. A tant{rgy értékelésének módja
11.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

12. Nyomtatv{ny feldolgoz{s gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

256 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ismerje meg és gyakorolja a nyomtatv{ny-feldolgoz{s gépeinek be{llít{s{t,
működtetését
Speci{lis kötészeti gépek kezelése, karbantart{sa vezérlése, biztons{gtechnikai
rendszere
Automata, sz{mítógép vezérelt gépek be{llít{sa, programoz{sa
Kapcsolódó munka-, tűz és környezetbiztons{gi, és érintésvédelmi előír{sok
elsaj{tít{sa
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1. Témakörök és elemeik
Speci{lis kötészeti gépek kezelése
210 óra
Műszaki dokument{ció alapj{n végzi az automata, sz{mítógép vezérelt gépek
be{llít{sa, programoz{sa
Speci{lis
nyomtatv{nyok
(kereskedelmi,
ügyviteli,
akcidens,
rekl{m,
csomagolóanyagok, dobozok, display-k stb.) feldolgoz{s{nak jellemzői
Különleges feladatok elvégzésére készült gépek, gépsorok
Dobozkiv{g{s, ritzelés, brégelés, vakdombor készítés gépeinek felépítése,
működése
Speci{lis sz{mozógépek kezelése, be{llít{sa
Kapcsolódó munka-, tűz és környezetbiztons{gi, és érintésvédelmi előír{sok
Fóli{zó-, impregn{ló gépek kezelése
Fűtési módok, hő- és nyom{serő szab{lyoz{s
Aranyoz{s, magas fényű vagy matt fóli{val
Nyomatok felületének kezelése, lakkoz{s, impregn{l{s
Fóli{z{s műveleteit végző gépek működése
Folyóiratok, napi- és hetilapok, időszakos nyomtatv{nyok feldolgoz{sa
Mellékletek behúz{sa, különleges mellékletek csatol{sa
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46 óra

Különleges automata gépek, prospektus- és albumkészítő elemek
Kapcsolódó munka-, tűz- és környezetbiztons{gi, és érintésvédelmi előír{sok
12.2.

A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
12.3.

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek

12.4.

A tant{rgy értékelésének módja

12.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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