GUMIIPARI TECHNOLÓGUS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.

A szakképesítés azonosító száma:

52 543 01 0000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Gumiipari technológus

3. Szakképesítések köre:
3.1 Rész-szakképesítések
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

52 543 01 0100 31 01
Abroncsgyártó
52 543 01 0100 31 02
Formacikk-gyártó
52 543 01 0100 31 03
Keverékkészítő
52 543 01 0100 31 04
Műszaki gumitermék előállító

Nincsenek

3.2 Elágazások
3.3 Ráépülés

Nincs

4.

Hozzárendelt FEOR szám:

3115

5.

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
1

Szakképesítés megnevezése
Gumiipari technológus
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Óraszám
1600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Gumiipari technológus

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
60 %
40 %

2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
0,5 év

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

nem szervezhető

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

van

Abroncsgyártó

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-
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Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

300
40 %
60 %

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Formacikk-gyártó

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

300

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-
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6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Keverékkészítő

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

300

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Műszaki gumitermék előállító

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzése

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-
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Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

400

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
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III.
MUNKATERÜLET
1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3115
2.

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Vegyésztechnikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
Előkészíti a gyártást
Félkész terméket készít, vagy készíttet
Formaárut készít
Precíziós terméket állít elő
Gumiabroncsot készít
Extrudált terméket készít
Gumiabroncsot újrafutóz
Műszaki tömlőt állít elő
Szállító hevedert állít össze
Latex alapú terméket állít elő
Ragasztót készít
Termékspecifikus befejező műveleteket végez, végeztet
Gyártáshoz kapcsolódó feladatokat elvégzi, elvégezteti
Termékvizsgálatokat végez, végeztet
Minőségbiztosítás előírásai szerint biztosítja, biztosíttatja az ellenőrzést
Ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártási folyamatot
Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer alapelveit követi
Munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja

3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
azonosító száma
52 524 01 0000 00 00
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
31 543 07 0000 00 00
Papírgyártó és -feldolgozó
54 524 02 1000 00 00
Vegyipari technikus
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1228-06 Vegyipari alapmodul feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő
rendellenességeket)
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkészés késztermékeket
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Betartja
és
felügyeli
a
foglalkozás-egészségügyi,
munkabiztonsági,
biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési
terv végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A környezetszennyezés mértékének meghatározása
C A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C Hulladékgazdálkodás alapjai
B Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C Az áramütés elleni védekezés
B Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
B Veszélyes anyagok kezelése
B Tűzvédelmi szabályok, előírások
B Tűzoltási módszerek
B Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
C A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
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C
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
Az egyéni védőfelszerelések
Elsősegélynyújtás
Gyártásközi ellenőrzés
Minőségirányítás vállalati feladatai
Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Vállalkozási formák
Adónemek, adózási formák
Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
Munkaszervezés
Vezetési alapismeretek
Üzemgazdasági alapismeretek
Munkaviszony létesítése, megszűnése
Munkabér, járulékok
Társadalombiztosítás
Álláskeresési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Mennyiségbecslési képesség
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
3
Kéziszerszámok használata
4
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3
Elsősegély eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
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Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2038-06 Gumiipari technológus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Szükség esetén együttműködik munkahelyi vezetőivel, beosztottjaival
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelő személyeket
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a
számítógépes programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Szerszámcserét végez
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Profil vagy lemez terméket készít
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Konstrukció szerint méretre vág
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Szervízereket feltölt
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Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
BOM berendezést kezel
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Abroncson hiba analízist folytat le
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
Végtelenítést végez
Latex terméket készít
Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Oldatot gyárt
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Speciális felhasználású termékeket készít
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkész terméket vizsgál
Minden darabon roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd, folyamatirányító berendezések) működését
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
A dokumentációk alapján számításokat végez
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
Felügyeletet gyakorol a vegyipari berendezéseket kezelő szakmai beosztott személyek
felett
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
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Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajz alapjai
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Géptan
C Nyomástartó edények működése
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
C Gépek általános kezelési szabályai
B Polimerek kémiája
B Polimerek térhálósítása
B Polimerek lebomlása
B Mérgezőanyagok kezelése
B Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B Recepturális alapelvek
B Térhálósítás hatóanyagai
B Töltőanyag-lágyító rendszerek
B Keverékek adalékanyagok
B Vázerősítő anyagok
B Segédanyagok felhasználása
C Szerelvények típusai
B Nyersanyag-előkészítő gépek
B Tároló rendszerek
B Keverőgépek-, gépsorok
B Alakító gépek-, gépsorok
B Vázerősítő rendszer kialakító gépsorok
B Vágógépek és végtelenítők
B Gépek védelmi rendszere
B Vulkanizáló kazánok, prések
B Roncsolásmentes vizsgálatok
B Roncsolásos vizsgálatok
B Gépsorok kiegészítő elemei
B Paraméter-változtatások
B Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
B Formacikk gyártási folyamatok elméletei és gépei
B Abroncsgyártási folyamatok elmélete
B Műszaki cikk gyártás művelete
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
D
B
B
C
C
C
C
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B

Formacikk gyártás műveletei
Abroncsgyártási műveletei
Keverék-készítési technológiák
Alakítási technológiák
Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
Konfekcionálás és felépítés technológiák
Vulkanizálási technológiák
Befejező műveletek
Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
Méréstechnika
Mérőműszerek pontosság-beállítása
Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
Alapanyag vizsgálati módszerek
Nyerskeverék vizsgálati módszerek
Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
Szilárdsághordozók vizsgálata
Félkész termékek vizsgálatai
Késztermék vizsgálatok
Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
Élettartam vizsgálatok
Boncolásos vizsgálatok
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszám-beállítások
Gumiipari gépek
Szerves kémia alapismeretek
Szervetlen kémiai alapismeretek
Reológia
Polimerek előállításai
Szerszám-szerelések
Gépek és géprendszerek működése
Irányítástechnika
Szállító berendezések
Nyomásmérő műszerek
Méréstechnikai műszerek
Anyagkezelés általános előírásai
Hulladékkezelés és- tárolás
Keverékek tulajdonságai
Anyagkeverési eljárások
Összeszerelő gépek
Utókezelési technológiák
Csomagolási technológiák
Kézi működtetésű szerszámok felépítése
Automata szerszámok
Technológiai számítások
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B
B

Technológiai alapelvek és értelezésük
Gyártási dokumentációk

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Termékszerkezeti rajz értelmezés
3
Kapcsolási rajz értelmezés
3
Műszaki rajz értelmezés
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4
Működtetési jelképek értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
3
Anyagigény számítási készség
3
Eltérés, szórás számítási készség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
2
Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
3
Pneumatikus bekötési vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
4
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4
Gumiipari gépek, berendezések használata
2
Folyamatirányító szoftverek használata
2
Adattárolók kezelése (input, output) és használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Precizitás
Monotónia-tűrés
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Konszenzuskészség
Meggyőzőkészség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2039-06 Gumiabroncsgyártó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szükség esetén együttműködik munkahelyi vezetőivel, beosztottjaival
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének tisztítását
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő
rendellenességeket)
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a
számítógépes programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkészés késztermékeket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Profil vagy lemez terméket készít
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
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Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Konstrukció szerint méretre vág
Szervízereket feltölt
Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
BOM berendezést kezel
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Abroncson hiba analízist folytat le
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Oldatot gyárt
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkész terméket vizsgál
Minden darabon roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd, folyamatirányító berendezések) működését
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Betartja
és
felügyeli
a
foglalkozás-egészségügyi,
munkabiztonsági,
biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
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Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete aló tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési
terv végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajz alapjai
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Géptan
C Nyomástartó edények működése
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
C Gépek általános kezelési szabályai
B Polimerek kémiája
B Polimerek térhálósítása
B Polimerek lebomlása
B Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B Vázerősítő anyagok
B Segédanyagok felhasználása
B Tároló rendszerek
B Alakító gépek-, gépsorok
B Vázerősítő rendszer kialakító gépsorok
B Vágógépek és végtelenítők
B Gépek védelmi rendszere
B Vulkanizáló kazánok, prések
B Roncsolásmentes vizsgálatok
B Roncsolásos vizsgálatok
B Gépsorok kiegészítő elemei
B Abroncsgyártási folyamatok elmélete
B Abroncsgyártási műveletei
B Alakítási technológiák
B Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
B Konfekcionálás és felépítés technológiák
B Vulkanizálási technológiák
B Befejező műveletek
B Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
B Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
B Félkész termékek vizsgálatai
B Késztermék vizsgálatok
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C
B
B
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
Élettartam vizsgálatok
Boncolásos vizsgálatok
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszám-beállítások
Gumiipari gépek
Reológia
Szerszám-szerelések
Gépek és géprendszerek működése
Szállító berendezések
Nyomásmérő műszerek
Hulladékkezelés és- tárolás
Csomagolási technológiák
Kézi működtetésű szerszámok felépítése
Automata szerszámok
Technológiai számítások
A környezetszennyezés mértékének meghatározása
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
Hulladékgazdálkodás alapjai
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
Az áramütés elleni védekezés
Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Veszélyes anyagok kezelése
Tűzvédelmi szabályok, előírások
Tűzoltási módszerek
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
Az egyéni védőfelszerelések
Elsősegélynyújtás
Gyártásközi ellenőrzés
Minőségirányítás vállalati feladatai
Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Vállalkozási formák
Adónemek, adózási formák
Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
Munkaszervezés
Vezetési alapismeretek
Üzemgazdasági alapismeretek
Munkaviszony létesítése, megszűnése
Munkabér, járulékok
Társadalombiztosítás
Álláskeresési technikák
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4
Működtetési jelképek értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
4
Mennyiségbecslési képesség
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
3
Kéziszerszámok használata
4
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3
Elsősegély eszközeinek használata
4
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4
Gumiipari gépek, berendezések használata
2
Folyamatirányító szoftverek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Precizitás
Monotónia-tűrés
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Motiválhatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Következtetési képesség
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2040-06 Formacikk-gyártó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szükség esetén együttműködik munkahelyi vezetőivel, beosztottjaival
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének tisztítását
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő
rendellenességeket)
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a
számítógépes programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkészés késztermékeket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Szerszámcserét végez
Profil vagy lemez terméket készít
Itató oldatot készít
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Konstrukció szerint méretre vág
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Oldatot gyárt
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkész terméket vizsgál
Minden darabon roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd, folyamatirányító berendezések) működését
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Betartja
és
felügyeli
a
foglalkozás-egészségügyi,
munkabiztonsági,
biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete aló tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési
terv végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajz alapjai
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Géptan
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
C Gépek általános kezelési szabályai
B Polimerek kémiája
B Polimerek térhálósítása
B Polimerek lebomlása
B Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B Segédanyagok felhasználása
B Tároló rendszerek
B Alakító gépek-, gépsorok
B Gépek védelmi rendszere
B Roncsolásmentes vizsgálatok
B Gépsorok kiegészítő elemei
B Formacikk gyártási folyamatok elméletei és gépei
B Formacikk gyártás műveletei
B Konfekcionálás és felépítés technológiák
B Vulkanizálási technológiák
B Befejező műveletek
B Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
B Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
B Félkész termékek vizsgálatai
B Késztermék vizsgálatok
B Szerszám szerkezetek felépítések
B Szerszám-beállítások
B Gumiipari gépek
B Reológia
B Szerszám-szerelések
B Gépek és géprendszerek működése
C Irányítástechnika
B Hulladékkezelés és- tárolás
C Csomagolási technológiák
C Kézi működtetésű szerszámok felépítése
B Automata szerszámok
B Technológiai számítások
C A környezetszennyezés mértékének meghatározása
C A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C Hulladékgazdálkodás alapjai
B Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C Az áramütés elleni védekezés
B Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
B Veszélyes anyagok kezelése
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B
B
B
C
C
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Tűzvédelmi szabályok, előírások
Tűzoltási módszerek
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
Az egyéni védőfelszerelések
Elsősegélynyújtás
Gyártásközi ellenőrzés
Minőségirányítás vállalati feladatai
Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Vállalkozási formák
Adónemek, adózási formák
Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
Munkaszervezés
Vezetési alapismeretek
Üzemgazdasági alapismeretek
Munkaviszony létesítése, megszűnése
Munkabér, járulékok
Társadalombiztosítás
Álláskeresési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4
Működtetési jelképek értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
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4
3
3
3
4
4
3
4
4
2

Mennyiségbecslési képesség
Tájékozódás
Térérzékelés
Kéziszerszámok használata
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Elsősegély eszközeinek használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Gumiipari gépek, berendezések használata
Folyamatirányító szoftverek használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Precizitás
Monotónia-tűrés
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Motiválhatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Következtetési képesség
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2041-06 Gumikeverék-készítő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:

23

Feladatprofil:
Szükség esetén együttműködik munkahelyi vezetőivel, beosztottjaival
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének tisztítását
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő
rendellenességeket)
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a
számítógépes programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkészés késztermékeket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkész terméket vizsgál
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd, folyamatirányító berendezések) működését
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Betartja
és
felügyeli
a
foglalkozás-egészségügyi,
munkabiztonsági,
biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete aló tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési
terv végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
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Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajz alapjai
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Géptan
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
C Gépek általános kezelési szabályai
B Polimerek kémiája
B Polimerek térhálósítása
B Polimerek lebomlása
B Mérgezőanyagok kezelése
B Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B Recepturális alapelvek
B Térhálósítás hatóanyagai
B Töltőanyag-lágyító rendszerek
B Keverékek adalékanyagok
B Segédanyagok felhasználása
B Nyersanyag-előkészítő gépek
B Tároló rendszerek
B Keverőgépek-, gépsorok
B Alakító gépek-, gépsorok
B Gépek védelmi rendszere
B Gépsorok kiegészítő elemei
B Keverék-készítési technológiák
B Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
B Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
B Nyerskeverék vizsgálati módszerek
B Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B Félkész termékek vizsgálatai
B Gumiipari gépek
C Szerves kémia alapismeretek
C Szervetlen kémiai alapismeretek
B Reológia
D Polimerek előállításai
B Gépek és géprendszerek működése
C Szállító berendezések
B Anyagkezelés általános előírásai
B Hulladékkezelés és- tárolás
B Keverékek tulajdonságai
C Anyagkeverési eljárások
B Technológiai számítások
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C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A környezetszennyezés mértékének meghatározása
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
Hulladékgazdálkodás alapjai
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
Az áramütés elleni védekezés
Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Veszélyes anyagok kezelése
Tűzvédelmi szabályok, előírások
Tűzoltási módszerek
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
Az egyéni védőfelszerelések
Elsősegélynyújtás
Gyártásközi ellenőrzés
Minőségirányítás vállalati feladatai
Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Vállalkozási formák
Adónemek, adózási formák
Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
Munkaszervezés
Vezetési alapismeretek
Üzemgazdasági alapismeretek
Munkaviszony létesítése, megszűnése
Munkabér, járulékok
Társadalombiztosítás
Álláskeresési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
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3
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
2

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Működtetési jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Mennyiségbecslési képesség
Tájékozódás
Térérzékelés
Kéziszerszámok használata
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Elsősegély eszközeinek használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Gumiipari gépek, berendezések használata
Folyamatirányító szoftverek használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Precizitás
Monotónia-tűrés
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Motiválhatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása

27

Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2042-06 Műszaki gumitermék előállító feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szükség esetén együttműködik munkahelyi vezetőivel, beosztottjaival
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének tisztítását
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő
rendellenességeket)
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a
számítógépes programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkészés késztermékeket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Szerszámcserét végez
Profil vagy lemez terméket készít
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acél gumibevonatot készít
Konstrukció szerint méretre vág
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
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Végtelenítést végez
Oldatot gyárt
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Speciális felhasználású termékeket készít
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkész terméket vizsgál
Minden darabon roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd, folyamatirányító berendezések) működését
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Betartja
és
felügyeli
a
foglalkozás-egészségügyi,
munkabiztonsági,
biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete aló tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési
terv végrehajtásában
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajz alapjai
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
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C
C
D
C
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C

Géptan
Nyomástartó edények működése
Irányítás, szabályozás, vezérlés
Gépek általános kezelési szabályai
Polimerek kémiája
Polimerek térhálósítása
Polimerek lebomlása
Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
Vázerősítő anyagok
Segédanyagok felhasználása
Szerelvények típusai
Tároló rendszerek
Alakító gépek-, gépsorok
Vázerősítő rendszer kialakító gépsorok
Vágógépek és végtelenítők
Gépek védelmi rendszere
Vulkanizáló kazánok, prések
Roncsolásmentes vizsgálatok
Roncsolásos vizsgálatok
Gépsorok kiegészítő elemei
Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
Műszaki cikk gyártás művelete
Alakítási technológiák
Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
Konfekcionálás és felépítés technológiák
Vulkanizálási technológiák
Befejező műveletek
Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
Félkész termékek vizsgálatai
Késztermék vizsgálatok
Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
Élettartam vizsgálatok
Boncolásos vizsgálatok
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszám-beállítások
Gumiipari gépek
Reológia
Szerszám-szerelések
Gépek és géprendszerek működése
Szállító berendezések
Nyomásmérő műszerek
Hulladékkezelés és- tárolás
Összeszerelő gépek
Utókezelési technológiák
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C
C
B
B
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Csomagolási technológiák
Kézi működtetésű szerszámok felépítése
Automata szerszámok
Technológiai számítások
A környezetszennyezés mértékének meghatározása
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
Hulladékgazdálkodás alapjai
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
Az áramütés elleni védekezés
Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
Veszélyes anyagok kezelése
Tűzvédelmi szabályok, előírások
Tűzoltási módszerek
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
Az egyéni védőfelszerelések
Elsősegélynyújtás
Gyártásközi ellenőrzés
Minőségirányítás vállalati feladatai
Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Vállalkozási formák
Adónemek, adózási formák
Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
Munkaszervezés
Vezetési alapismeretek
Üzemgazdasági alapismeretek
Munkaviszony létesítése, megszűnése
Munkabér, járulékok
Társadalombiztosítás
Álláskeresési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
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4
4
4
2
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
2

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Működtetési jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
Mennyiségbecslési képesség
Tájékozódás
Térérzékelés
Kéziszerszámok használata
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Elsősegély eszközeinek használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Gumiipari gépek, berendezések használata
Folyamatirányító szoftverek használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Precizitás
Monotónia-tűrés
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Motiválhatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Következtetési képesség
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2043-06 Kiegészítő követelménymodul Abroncsgyártók részére a Gumiipari technológus
szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelő személyeket
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
Szerszámcserét végez
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
Végtelenítést végez
Latex terméket készít
Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Speciális felhasználású termékeket készít
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
A dokumentációk alapján számításokat végez
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
Felügyeletet gyakorol a vegyipari berendezéseket kezelő szakmai beosztott személyek
felett
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
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Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Mérgezőanyagok kezelése
B Recepturális alapelvek
B Térhálósítás hatóanyagai
B Töltőanyag-lágyító rendszerek
B Keverékek adalékanyagok
C Szerelvények típusai
B Nyersanyag-előkészítő gépek
B Keverőgépek-, gépsorok
B Paraméter-változtatások
B Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
B Formacikk gyártási folyamatok elméletei és gépei
B Műszaki cikk gyártás művelete
B Formacikk gyártás műveletei
B Keverék-készítési technológiák
C Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
B Méréstechnika
B Mérőműszerek pontosság-beállítása
B Alapanyag vizsgálati módszerek
B Nyerskeverék vizsgálati módszerek
B Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B Szilárdsághordozók vizsgálata
C Szerves kémia alapismeretek
C Szervetlen kémiai alapismeretek
D Polimerek előállításai
C Irányítástechnika
C Méréstechnikai műszerek
B Anyagkezelés általános előírásai
B Keverékek tulajdonságai
C Anyagkeverési eljárások
C Összeszerelő gépek
C Utókezelési technológiák
B Technológiai alapelvek és értelezésük
B Gyártási dokumentációk
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Termékszerkezeti rajz értelmezés
3
Kapcsolási rajz értelmezés
3
Műszaki rajz értelmezés
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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3
3
2
3
2
3
4
2

Anyagigény számítási készség
Eltérés, szórás számítási készség
Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus bekötési vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
Adattárolók kezelése (input, output) és használata

Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konszenzuskészség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2044-06 Kiegészítő követelménymodul Formacikk-gyártók részére a Gumiipari
technológus szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelő személyeket
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Szervízereket feltölt
Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
BOM berendezést kezel
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
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Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Abroncson hiba analízist folytat le
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
Végtelenítést végez
Latex terméket készít
Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Speciális felhasználású termékeket készít
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
A dokumentációk alapján számításokat végez
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
Felügyeletet gyakorol a vegyipari berendezéseket kezelő szakmai beosztott személyek
felett
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Nyomástartó edények működése
B Mérgezőanyagok kezelése
B Recepturális alapelvek
B Térhálósítás hatóanyagai
B Töltőanyag-lágyító rendszerek
B Keverékek adalékanyagok
B Vázerősítő anyagok
C Szerelvények típusai
B Nyersanyag-előkészítő gépek
B Keverőgépek-, gépsorok
B Vázerősítő rendszer kialakító gépsorok
B Vágógépek és végtelenítők
B Vulkanizáló kazánok, prések
B Roncsolásos vizsgálatok
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B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
D
C
C
C
B
B
C
C
C
B
B

Paraméter-változtatások
Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
Abroncsgyártási folyamatok elmélete
Műszaki cikk gyártás művelete
Abroncsgyártási műveletei
Keverék-készítési technológiák
Alakítási technológiák
Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
Méréstechnika
Mérőműszerek pontosság-beállítása
Alapanyag vizsgálati módszerek
Nyerskeverék vizsgálati módszerek
Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
Szilárdsághordozók vizsgálata
Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
Élettartam vizsgálatok
Boncolásos vizsgálatok
Szerves kémia alapismeretek
Szervetlen kémiai alapismeretek
Polimerek előállításai
Szállító berendezések
Nyomásmérő műszerek
Méréstechnikai műszerek
Anyagkezelés általános előírásai
Keverékek tulajdonságai
Anyagkeverési eljárások
Összeszerelő gépek
Utókezelési technológiák
Technológiai alapelvek és értelezésük
Gyártási dokumentációk

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Termékszerkezeti rajz értelmezés
3
Kapcsolási rajz értelmezés
3
Műszaki rajz értelmezés
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Anyagigény számítási készség
3
Eltérés, szórás számítási készség
2
Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
3
Pneumatikus bekötési vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
2
Adattárolók kezelése (input, output) és használata
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Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konszenzuskészség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2045-06 Kiegészítő követelménymodul Keverékkészítők részére a Gumiipari technológus
szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelő személyeket
Szerszámcserét végez
Profil vagy lemez terméket készít
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Konstrukció szerint méretre vág
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Szervízereket feltölt
Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
BOM berendezést kezel
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
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Abroncson hiba analízist folytat le
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
Végtelenítést végez
Latex terméket készít
Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Oldatot gyárt
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Speciális felhasználású termékeket készít
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Minden darabon roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
A dokumentációk alapján számításokat végez
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
Felügyeletet gyakorol a vegyipari berendezéseket kezelő szakmai beosztott személyek
felett
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Nyomástartó edények működése
B Vázerősítő anyagok
C Szerelvények típusai
B Vázerősítő rendszer kialakító gépsorok
B Vágógépek és végtelenítők
B Vulkanizáló kazánok, prések
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B

Roncsolásmentes vizsgálatok
Roncsolásos vizsgálatok
Paraméter-változtatások
Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
Formacikk gyártási folyamatok elméletei és gépei
Abroncsgyártási folyamatok elmélete
Műszaki cikk gyártás művelete
Formacikk gyártás műveletei
Abroncsgyártási műveletei
Alakítási technológiák
Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
Konfekcionálás és felépítés technológiák
Vulkanizálási technológiák
Befejező műveletek
Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
Méréstechnika
Mérőműszerek pontosság-beállítása
Alapanyag vizsgálati módszerek
Szilárdsághordozók vizsgálata
Késztermék vizsgálatok
Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
Élettartam vizsgálatok
Boncolásos vizsgálatok
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszám-beállítások
Szerszám-szerelések
Irányítástechnika
Nyomásmérő műszerek
Méréstechnikai műszerek
Összeszerelő gépek
Utókezelési technológiák
Csomagolási technológiák
Kézi működtetésű szerszámok felépítése
Automata szerszámok
Technológiai alapelvek és értelezésük
Gyártási dokumentációk

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Termékszerkezeti rajz értelmezés
3
Kapcsolási rajz értelmezés
3
Műszaki rajz értelmezés
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Anyagigény számítási készség
3
Eltérés, szórás számítási készség
3
Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
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2
3
2
3
4
2

Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus bekötési vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
Adattárolók kezelése (input, output) és használata

Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konszenzuskészség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2046-06 Kiegészítő követelménymodul Műszaki gumitermék előállítók részére a
Gumiipari technológus szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelő személyeket
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Acélkordot klimatizál
Huzalkarikát állít elő
Szervízereket feltölt
Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
BOM berendezést kezel
Abroncson hiba analízist folytat le
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Latex terméket készít
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Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
A dokumentációk alapján számításokat végez
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
Felügyeletet gyakorol a vegyipari berendezéseket kezelő szakmai beosztott személyek
felett
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Mérgezőanyagok kezelése
B Recepturális alapelvek
B Térhálósítás hatóanyagai
B Töltőanyag-lágyító rendszerek
B Keverékek adalékanyagok
B Nyersanyag-előkészítő gépek
B Keverőgépek-, gépsorok
B Paraméter-változtatások
B Formacikk gyártási folyamatok elméletei és gépei
B Abroncsgyártási folyamatok elmélete
B Formacikk gyártás műveletei
B Abroncsgyártási műveletei
B Keverék-készítési technológiák
C Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
B Méréstechnika
B Mérőműszerek pontosság-beállítása
B Alapanyag vizsgálati módszerek
B Nyerskeverék vizsgálati módszerek
B Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B Szilárdsághordozók vizsgálata
C Szerves kémia alapismeretek
C Szervetlen kémiai alapismeretek
D Polimerek előállításai
C Irányítástechnika
C Méréstechnikai műszerek
B Anyagkezelés általános előírásai
B Keverékek tulajdonságai
C Anyagkeverési eljárások
B Technológiai alapelvek és értelezésük
B Gyártási dokumentációk
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Termékszerkezeti rajz értelmezés
3
Kapcsolási rajz értelmezés
3
Műszaki rajz értelmezés
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Anyagigény számítási készség
3
Eltérés, szórás számítási készség
2
Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
3
Pneumatikus bekötési vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
2
Adattárolók kezelése (input, output) és használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konszenzuskészség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
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Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1228-06
Vegyipari alapmodul feladatok
2038-06
Gumiipari technológus feladatok
Az 52 543 01 0100 31 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2039-06
Gumiabroncsgyártó feladatok
Az 52 543 01 0100 31 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2040-06
Formacikk-gyártó feladatok
Az 52 543 01 0100 31 03 azonosító számú, Keverékkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2041-06
Gumikeverék-készítő feladatok
Az 52 543 01 0100 31 04 azonosító számú, Műszaki gumitermék előállító megnevezésű
rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2042-06
Műszaki gumitermék előállító feladatok
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1228-06 Vegyipari alapmodul feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog,
minőségirányítás, vezetési ismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Dokumentálás számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2038-06 Gumiipari technológus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fizikai, technológiai vizsgálatok, félkész és késztermék
Méréstechnika, gumiipari hulladékgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
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vizsgálatok.

Polimerek fizikai, kémiai tulajdonságainak alkalmazása, kaucsukok feldolgozása,
a szükséges segédanyagok alkalmazása, félkész- és késztermékek vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gumiipari termékek gyártásának technológiája, alapanyagok, szerszámok,
berendezések megválasztása, a paraméterek hatása és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Géptani alapfeladatok, gumiipari gépismeret, gumiipari gépek, géprendszerek
kezelése, irányítsa
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Recepturális alapelvek alkalmazása keverékek készítése során, a felhasznált
anyagok tulajdonságainak alkalmazása, tekintettel a feldolgozásra és a termék
tulajdonságaira
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Vázerősítő-gumi rendszer kialakítása, alakító műveletek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 20%
3. feladat 25%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
6. feladat 10%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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2039-06 Gumiabroncsgyártó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Géptani alapfeladatok, gumiipari gépismeret, gumiipari gépek, géprendszerek
kezelése, irányítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Polimerek fizikai, kémiai tulajdonságainak alkalmazása, kaucsukok feldolgozása,
a szükséges segédanyagok alkalmazása, félkész- és késztermékek vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vázerősítő-gumi rendszer kialakítása, alakító műveletek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Roncsolásos
és
roncsolásmentes
számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

termékvizsgálatok.

Dokumentálás

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Abroncs előkészítése, felépítése vulkanizálása. Kézi és automata szerszámok
alkalmazása, szerelése, beállítása, vulkanizálási technológiák kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog,
minőségirányítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
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2. feladat
3. feladat
4. feladat
5. feladat
6. feladat

10%
10%
20%
40%
10%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2040-06 Formacikk-gyártó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Géptani alapfeladatok, gumiipari gépismeret, gumiipari gépek, géprendszerek
kezelése, irányítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Polimerek fizikai, kémiai tulajdonságainak alkalmazása, kaucsukok feldolgozása,
a szükséges segédanyagok alkalmazása, félkész- és késztermékek vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vázerősítő-gumi rendszer kialakítása, alakító műveletek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Roncsolásos
és
roncsolásmentes
számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

termékvizsgálatok.

Dokumentálás

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Formacikk készítése prés- és fröccstechnológiákkal. Kézi és automata
szerszámok alkalmazása, szerelése, beállítása, vulkanizálási technológiák
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog,
minőségirányítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 10%
3. feladat 10%
4. feladat 20%
5. feladat 40%
6. feladat 10%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2041-06 Gumikeverék-készítő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyerskeverék vizsgálat. Alapanyag-, félkész és késztermék tulajdonságok
laboratóriumi vizsgálata. Dokumentálás számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Géptani alapfeladatok, gumiipari gépismeret, gumiipari gépek, géprendszerek
kezelése, irányítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Polimerek fizikai, kémiai tulajdonságainak alkalmazása, kaucsukok feldolgozása,
a szükséges segédanyagok alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Recepturális alapelvek alkalmazása keverékek készítése során, a felhasznált
anyagok tulajdonságainak alkalmazása, tekintettel a feldolgozásra és a termék
tulajdonságaira
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
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Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Nyersanyagok előkészítése, keverékkészítés adott receptúra szerint
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog,
minőségirányítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 10%
4. feladat 20%
5. feladat 10%
6. feladat 10%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2042-06 Műszaki gumitermék előállító feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Géptani alapfeladatok, gumiipari gépismeret, gumiipari gépek, géprendszerek
kezelése, irányítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Polimerek fizikai, kémiai tulajdonságainak alkalmazása, kaucsukok feldolgozása,
a szükséges segédanyagok alkalmazása, félkész- és késztermékek vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vázerősítő-gumi rendszer kialakítása, alakító műveletek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Roncsolásos
és
roncsolásmentes
számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

termékvizsgálatok.

Dokumentálás

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Műszaki cikk és speciális gumitermék gyártása. Kézi és automata szerszámok
alkalmazása, szerelése, beállítása, vulkanizálási technológiák kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog,
minőségirányítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 10%
3. feladat 10%
4. feladat 20%
5. feladat 40%
6. feladat 10%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2043-06 Kiegészítő követelménymodul Abroncsgyártók részére a Gumiipari
technológus szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Recepturális alapelvek alkalmazása keverékek készítése során, a felhasznált
anyagok tulajdonságainak alkalmazása, tekintettel a feldolgozásra és a termék
tulajdonságaira
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
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Fizikai, technológiai vizsgálatok, méréstechnika, gumiipari hulladékgazdálkodási
feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gumiipari termékek gyártásának technológiája, alapanyagok, szerszámok,
berendezések megválasztása, a paraméterek hatása és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 60%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2044-06 Kiegészítő követelménymodul Formacikk-gyártók részére a Gumiipari
technológus szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Recepturális alapelvek alkalmazása keverékek készítése során, a felhasznált
anyagok tulajdonságainak alkalmazása, tekintettel a feldolgozásra és a termék
tulajdonságaira
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Fizikai, technológiai vizsgálatok, méréstechnika, gumiipari hulladékgazdálkodási
feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gumiipari termékek gyártásának technológiája, alapanyagok, szerszámok,
berendezések megválasztása, a paraméterek hatása és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat
2. feladat
3. feladat

20%
20%
60%

9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2045-06 Kiegészítő követelménymodul Keverékkészítők részére a Gumiipari
technológus szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gumiipari termékek gyártásának technológiája, alapanyagok, szerszámok,
berendezések megválasztása, a paraméterek hatása és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Fizikai, technológiai vizsgálatok, méréstechnika, gumiipari hulladékgazdálkodási
feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vázerősítő-gumi rendszer kialakítása, alakító műveletek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2046-06 Kiegészítő követelménymodul Műszaki gumitermék előállítók részére a
Gumiipari technológus szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Recepturális alapelvek alkalmazása keverékek készítése során, a felhasznált
anyagok tulajdonságainak alkalmazása, tekintettel a feldolgozásra és a termék
tulajdonságaira
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Fizikai, technológiai vizsgálatok, méréstechnika, gumiipari hulladékgazdálkodási
feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gumiipari termékek gyártásának technológiája, alapanyagok, szerszámok,
berendezések megválasztása, a paraméterek hatása és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 60%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 80
Az 52 543 01 0100 31 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 100
Az 52 543 01 0100 31 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész: 100
Az 52 543 01 0100 31 03 azonosító számú, Keverékkészítő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
5. vizsgarész: 100
Az 52 543 01 0100 31 04 azonosító számú, Műszaki gumitermék előállító megnevezésű
rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
6. vizsgarész: 100
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 543 01 0100 31 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
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7. vizsgarész: 100
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 543 01 0100 31 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
8. vizsgarész: 100
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 543 01 0100 31 03 azonosító számú, Keverékkészítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
9. vizsgarész: 100
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 543 01 0100 31 04 azonosító számú, Műszaki gumitermék előállító
megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik
10. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Mérlegek
Szárítószekrény
Alapanyag vizsgáló műszerek,
berendezések
Hőfokszabályozók
Nyerskeverék vizsgáló műszerek,
laboratóriumi üvegeszközök
Vulkanizált gumi fizikai
tulajdonság vizsgálók
Speciális gumiipari mintavételi
eszközök
Speciális gumiipari
minőségellenőrző műszerek
Szállító- és tároló berendezések,
gépek
Mechanikai műveleti
berendezések
Hengerszék
Zártkeverő
Extruder gép
Kalander
Vulkanizáló prés, kazán
Vágógép
Felépítő-gépek
Konfekcionáló egységek
Kazánok, prések
Kézi szerszámok
Nyomás-, és hőmérsékletmérők
Elszívó berendezések

Műszaki gumitermék előállító

Keverékkészítő

Formacikk-gyártó

Abroncsgyártó

A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések
minimuma

Gumiipari technológus

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X X X X X
X X X X X
X
X
X X X
X X X X X
X

X

X X X X X
X

X

X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X X X
X
X X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X X X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Speciálistermék gyártógépek
Egyéni védőfelszerelés
Műszaki dokumentációk
Vázerősítő-anyag vizsgálók
Oldógép
Termékvizsgálók
Szakkönyvek
Szótárak
Számítástechnikai segédeszközök
Elsősegélynyújtó eszközök
Karbantartás eszközei
Elszívók, szellőzők
Extruder szerszámok
Speciális termék
gyártószerszámok
Élettartam vizsgálók

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X X
X X X
X
X
X
X
X
X X X
X X X
X
X
X X X
X X X
X X X
X

X X X

X

X X X

X
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VII.
EGYEBEK
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő
személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés
megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés
megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a
fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében

58

