KŐOLAJ- ÉS VEGYIPARI GÉPRENDSZER ÜZEMELTETŐJE
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.

A szakképesítés azonosító száma:

52 524 01 0000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
Azonosítószám:
Megnevezés:
3.2 Elágazások

52 524 01 0100 31 01
Nyomástartóedény-gépész

Nincsenek

3.3 Ráépülés

Nincs

4.

Hozzárendelt FEOR szám:

8131

5.

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
-

Szakképesítés megnevezése
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
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Óraszám
1000

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

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
2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
-

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

-

nem szervezhető

Nyomástartóedény-gépész

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

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
8131
2.

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kőolaj-feldolgozó gépkezelő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
Előkészíti a gyártási munkafolyamatot
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a
számítógépes programokat
Előkészíti, előkészítteti a munkavégzéshez szükséges alapanyagokat
A technológiai előírás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Dokumentációs feladatokat végez
Az adott terület minőségi politikájának megfelelően dolgozik
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt

3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
azonosító száma
Gumiipari technológus
52 543 01 0000 00 00
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, félkész- és
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
C
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
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B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

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
Visszacsatolási készség
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2047-06 Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészít(tet)i a munkavégzéshez szükséges berendezéseket
Ellenőrzi, ellenőrizteti az alapanyagok mennyiségét és minőségét
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(tömeg, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket (oldás, szitálás,
homogenizálás stb.) az előírt paraméterek beállításával
A technológiai előírás szerint beadagolja, beadagoltatja a komponenseket
Felügyeli és irányítja a kémiai, fizikai kémiai folyamatokat
Kezeli, kezelteti a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes
folyamatirányító programokat
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján leállítja, leállíttatja a
berendezéseket
Mintát vesz, vetet a gyártásközi minőségellenőrzéshez, és elvégzi vagy elvégezteti az
ellenőrzést
Mintát vesz, vetet a végtermék minősítő vizsgálatához
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelőszemélyzetet
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, mennyiségeket
Ellenőrzi a berendezéseken található szerelvényeket
Ellenőrzi a berendezéseket kiszolgáló segédberendezéseket
Keverőkkel ellátott berendezések esetén ellenőrzi a hajtóműveket
Meggyőződik a gépek üzemeltetéséhez szükséges energiák meglétéről
Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését
A technológiai előírás paraméterei szerint (pl. fűtés, hűtés, nyomás, fordulatszám, pH,
koncentráció) végzi a gyártást
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek,
segédberendezések, mechanikai műveleti-, valamint a hőátadással kapcsolatos
készülékek) működését
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét (hőmérséklet, nyomás, nedvesség, szín, illat,
állag stb.)
Szervezi és irányítja a munkahelyi ügyviteli rend alapján a hozzá beosztott személyeket
A technológiában előírt utasítás szerint a készterméket előírt módon csomagol(tat)ja és
tárol(tat)ja
A mintákat az előírás szerinti jelölésekkel látja el
Dokumentálja a technológiai berendezések, gépek üzemidejét, műszaki állapotát
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A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
A dokumentációk alapján elkészíti az üzemmenet statisztikai adatait
Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérőés irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét
Meggyőződik a biztonsági/mentesítő berendezések működőképességéről
Értesít és információt nyújt a vészhelyzet körülményeiről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Aprítás, fajtázás berendezései
C
Áramlástani mérések
C
Elválasztási műveletek berendezései
C
Hőátadás berendezései
C
Keverés-, homogenizálás berendezései
C
Kristályosítás berendezései
C
Szárítás berendezései
B
Műveletek szabályozásának elmélete és gyakorlata
B
Irányítástechnikai alapismeretek
B
Irányítástechnikai eszközök, berendezések
C
Kézi-, félautomata és mikroprocesszoros vezérlés
C
Szabályozási körök
B
Szakrajzok, csőhálózatok, csőkötések
C
Szilárdságtan, statika
C
Vegyipari gépek szerkezeti elemei
C
Szerszámok, gépelemek, vegyipari gépek
C
Anyagmozgatás, tárolás, szállítás eszközei, szabályai
C
Áramlástan
C
Folyadék és gáztérben végzett alapműveletek
C
Gázpalackok kezelése és tárolása
C
Mérési eredmények értékelése, beavatkozás a gyártásba
B
Szerelési műveletek
B
Módszeres karbantartás
B
Mérőműszerek kiválasztása, szerelése
B
Nyomáspróbák megválasztása
B
Nyomástartó edények, készülékek
B
Veszélyes- és tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása
B
Vegyipari berendezésekben zajló folyamatok
C
Gépek, gépsorok üzembe helyezése
C
Alapvető fizikai mérések és azok eredményeinek értékelése
C
Nyomás-, térfogatáram-, hőmérséklet- és viszkozitás mérések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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3
3
2
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4

Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Gépek, gépelemek rajzának olvasása, értelmezése
Gépek, gépelemek szabadkézi rajzainak készítése
Gépkönyvek rajzainak olvasása, értelmezése
Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
Technológiai folyamatok szabadkézi rajzainak készítése
Műszaki dokumentációk olvasása, értelmezése
Műszaki dokumentációk rajzainak szabadkézi vagy számítógépes készítése
Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
Emelők, daruk mozgásának jeleinek értelmezése
Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Vészhelyzet jelzésének értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Szerszámok, mérő- és ellenőrző eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Döntésképesség
Látás
Szaglás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Testi erő
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem megosztás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2063-06 Nyomástartóedény-gépész feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének tisztítását
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja a felmerülő rendellenességeket)
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész és
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
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Részt
vesz
a
minőségbiztosítási,
biztonságtechnikai,
környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, mennyiségeket
Ellenőrzi a berendezéseken található szerelvényeket
Ellenőrzi a berendezéseket kiszolgáló segédberendezéseket
Meggyőződik a gépek üzemeltetéséhez szükséges energiák meglétéről
Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek,
segédberendezések, mechanikai műveleti-, valamint a hőátadással kapcsolatos
készülékek) működését
Dokumentálja a technológiai berendezések, gépek üzemidejét, műszaki állapotát
Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérőés irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét
Meggyőződik a biztonsági/mentesítő berendezések működőképességéről
Értesít és információt nyújt a vészhelyzet körülményeiről
Előkészít(tet)i a munkavégzéshez szükséges berendezéseket
Felügyeli és irányítja a kémiai, fizikai kémiai folyamatokat
Kezeli, kezelteti a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes
folyamatirányító programokat
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C
A környezetszennyezés mértékének meghatározása
C
A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
D Adónemek, adózási formák
D Álláskeresési technikák
C
Az áramütés elleni védekezés
B
Az egyéni védőfelszerelések
C
Elsősegélynyújtás
C
Gyártásközi ellenőrzés
C
Hulladékgazdálkodás alapjai
B
Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
C
Minőségirányítás vállalati feladatai
C
Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
D Munkabér, járulékok
D Munkaszervezés
D Munkaviszony létesítése, megszűnése
B
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
D Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
D Társadalombiztosítás
B
Tűzoltási módszerek
B
Tűzvédelmi szabályok, előírások
D Üzemgazdasági alapismeretek
D Vállalkozási formák
B
Veszélyes anyagok kezelése
B
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
D Vezetési alapismeretek
C
Anyagmozgatás, tárolás, szállítás eszközei, szabályai
C
Áramlástan
C
Áramlástani mérések
C
Gázpalackok kezelése és tárolása
B
Mérőműszerek kiválasztása, szerelése
B
Módszeres karbantartás
B
Nyomáspróbák megválasztása
B
Nyomástartó edények, készülékek
B
Szakrajzok, csőhálózatok, csőkötések
B
Szerelési műveletek
C
Szerszámok, gépelemek, vegyipari gépek
C
Szilárdságtan, statika
C
Vegyipari gépek szerkezeti elemei
B
Veszélyes- és tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
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2
2
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Térérzékelés
Kéziszerszámok használata
Gépek, gépelemek rajzának olvasása, értelmezése
Gépkönyvek rajzainak olvasása, értelmezése
Technológiai folyamatok rajzainak olvasása, értelmezése
Műszaki dokumentációk olvasása, értelmezése
Szállítási útirányok, rakodási jelek értelmezése
Emelők, daruk mozgásának jeleinek értelmezése
Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése
Tűzveszélyes anyagokra vonatkozó jelek értelmezése
Vészhelyzet jelzésének értelmezése
Elemi számolási készség
Szerszámok, mérő- és ellenőrző eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2064-06 Kiegészítő követelménymodul Nyomástartóedény-gépészek részére a Kőolaj- és
vegyipari géprendszer üzemeltetője szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelőszemélyzetet
Keverőkkel ellátott berendezések esetén ellenőrzi a hajtóműveket
A technológiai előírás paraméterei szerint (pl. fűtés, hűtés, nyomás, fordulatszám, pH,
koncentráció) végzi a gyártást
12

Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét (hőmérséklet, nyomás, nedvesség, szín, illat,
állag stb.)
Szervezi és irányítja a munkahelyi ügyviteli rend alapján a hozzá beosztott személyeket
A technológiában előírt utasítás szerint a készterméket előírt módon csomagol(tat)ja és
tárol(tat)ja
A mintákat az előírás szerinti jelölésekkel látja el
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
A dokumentációk alapján elkészíti az üzemmenet statisztikai adatait
Ellenőrzi, ellenőrizteti az alapanyagok mennyiségét és minőségét
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(tömeg, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket (oldás, szitálás,
homogenizálás stb.) az előírt paraméterek beállításával
A technológiai előírás szerint beadagolja, beadagoltatja a komponenseket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján leállítja, leállíttatja a
berendezéseket
Mintát vesz, vetet a gyártásközi minőségellenőrzéshez, és elvégzi vagy elvégezteti az
ellenőrzést
Mintát vesz, vetet a végtermék minősítő vizsgálatához
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Alapvető fizikai mérések és azok eredményeinek értékelése
C
Aprítás, fajtázás berendezései
C
Elválasztási műveletek berendezései
C
Folyadék és gáztérben végzett alapműveletek
C
Gépek, gépsorok üzembe helyezése
C
Hőátadás berendezései
B
Irányítástechnikai alapismeretek
B
Irányítástechnikai eszközök, berendezések
C
Keverés-, homogenizálás berendezései
C
Kézi-, félautomata és mikroprocesszoros vezérlés
C
Kristályosítás berendezései
C
Mérési eredmények értékelése, beavatkozás a gyártásba
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B
C
C
C
B

Műveletek szabályozásának elmélete és gyakorlata
Nyomás-, térfogatáram-, hőmérséklet- és viszkozitás mérések
Szabályozási körök
Szárítás berendezései
Vegyipari berendezésekben zajló folyamatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Mennyiségbecslési képesség
3
Tájékozódás
4
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3
Elsősegély eszközeinek használata
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Gépek, gépelemek szabadkézi rajzainak készítése
3
Technológiai folyamatok szabadkézi rajzainak készítése
3
Műszaki dokumentációk rajzainak szabadkézi vagy számítógépes készítése
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Döntésképesség
Látás
Szaglás
Mozgáskoordináció
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
14

Az 52 524 01 0000 00 00 azonosító számú, Kőolaj- és vegyipari géprendszer
üzemeltetője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1228-06
Vegyipari alapmodul feladatok
2047-06
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus
feladatok
Az 52 524 01 0100 31 01 azonosító számú, Nyomástartóedény-gépész megnevezésű
részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2063-06
Nyomástartóedény-gépész feladatok
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
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:
2047-06 Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus
feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vegyipari műveletek, berendezések, irányítástechnikai feladat értelmezése,
gépelemek, szilárdsági, statikai számítások, vegyipari gépek működése,
anyagszállítás, áramlástani, hőtani számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Anyagmozgatás, tárolás, szállítás berendezései, vegyipari gépek, berendezések,
csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vegyipari műveleti feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2063-06 Nyomástartóedény-gépész feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakrajz, gépelemek, szilárdsági, statikai számítások, csőhálózatok, vegyipari
gépek működése, anyagszállítás, áramlástani, hőtani számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vegyipari gépek, berendezések, csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok,
nyomáspróbák, szerelési műveletek. Dokumentálás számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem, munkajog,
minőségirányítás, munkaszervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 50%
3. feladat 15%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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2064-06 Kiegészítő követelménymodul Nyomástartóedény-gépészek részére a Kőolajés vegyipari géprendszer üzemeltetője szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vegyipari műveletek, berendezések, folyamatábrák elemzése, irányítástechnikai
feladat értelmezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kőolaj-feldolgozás és petrolkémia
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Anyagmozgatás, tárolás, szállítás berendezései, vegyipari gépek, berendezések,
csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 524 01 0000 00 00 azonosító számú, Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 80
Az 52 524 01 0100 31 01 azonosító számú, Nyomástartóedény-gépész megnevezésű
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 100
Az 52 524 01 0000 00 00 azonosító számú, Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében,
amennyiben a vizsgázó az 52 524 01 0100 31 01 azonosító számú, Nyomástartóedénygépész megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
4. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
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A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Mérőeszközök (pl. nyomás-,
hőmennyiség-, hőfokmérő)
Folyamatelemzők
Biztonsági berendezések
Vegyipari gépek (pl. szivattyúk,
kompresszorok)
Vegyipari készülékek (pl.
kolonnák, reaktorok, tartályok)
Irányítástechnikai műszerek
Olaj és vegyipari gépi
berendezések ( pl. autokláv,
extruder, reaktor, fermentáló,
lepárló, csőkemence,
kompresszor )
Szállító eszközök (targoncák,
szállítószalag, csővezetékek)
Kézi szerszámok
Emelő gépek
Tároló eszközök
Kommunikációs rendszerek (pl.
rádió-adóvevők, kihangosítok)
Csomagológépek (pl. fóliázó,
palettázógépek)
Egyéni és csoportos
védőfelszerelések
Tűzvédelmi és munkabiztonsági
eszközök (pl. habgenerátor)

Nyomástartóedény-gépész

A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések
minimuma

Kőolaj- és vegyipari géprendszer
üzemeltetője

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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